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FREDRIKS REGERING.

FJERDE HÄFTET.

STRIDEN MELLAN ARVID HORN OCII KARL GYLLENBORG.

ARVID HORN BÖRJAR FÖRLORA OCH KARL GYLLEN-
BORG VINNA KONUNG FREDRIKS TJLL-

GIFVENHET ÅREN 1727-1731.

Föregående delar hafva berättat, huru efter 1726
års riksdag Horns inflytande på statens angelägen-

heter blef så stort, att ingen, icke ens konungen,
förmådde detsamma motväga; likaså, huru det bruk.

Horn gjorde af sin magt, hade för vårt fädernesland

mycket lyckliga följder.

Men höjden af denna magt ådrog Horn många
fiender och det på många sätt. Icke få voro de,

som, sjelfva utmärkta både genom personlighet och

ämbete, icke förmådde kufva en viss känsla af miss-

unsamhet och ovilja, när de stundeligen sågo sig genom
en och samma person tillbakasatta och undanskymda;
en känsla, som hos en och annan urartade till lifligt

begär att undantränga den i vägen, i ljuset stående

mannen, för att fä sedermera sjelfva lysa på främsta

platsen. Andra, och än flere, voro de, som vid till-

sättandet af ämbeten förbigångna, skyllde sin motgång
icke på egen underlägsenhet i duglighet och förtjen-
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ster, utan på Horn, på den så kallade allsmäglige

Horn, och derfcire slöto sig till dennes motståndare
Gyllenborg '); hvaremot de, som bekommit sysslorna,

tyckte sig hafva blott åtnjutit rättvisa och således

icke vara förbundna till någon tacksamhet; det ena
med det andra, alldeles så, som tillgå plägar. Fiere

Horns vänner härmades ock, när efter vunnen riks-

dags-seger de icke belönades med så höga befor-

dringar och så stora fördelar, som egenkärleken vän-

tat; utan sågo Horn tvärtom framdraga personer

också ur det motsatta, det besegrade partiet -). Andra
voro missnöjda öfver den stränga hushållning, som
iakttogs med statens medel, och öfver de stränga

efterräkningar, som anställdes med flere försumliga

eller försnillande ämbetsmän. Bemälte för Horn
ogynnsamma tänkesätt blefvo till än högre förbittring

uppeggade af de utrikes magter, i synnerhet Frank-

rike, hvilka fordom plägat med underhållspenningar

och hvarjehanda förespeglingar inlocka Sverge i krig,

mer nyttiga för t. ex. Frankrike än för Sverge; men
hvilka magter nu sågo alla dylika bemödanden om-
intetgjorda genom Horn och genom dennes oryggliga

beslut att tills vidare bibehålla freden.

Alla de mot Horn fiendtligt sinnade personerna

samlade och slöto sig kring trenne män, hvilka mer
och mer framträdde såsom ett till hans störtande in-

gånget bolag, och hvilka vanligen kallades triumvirerna.

Den ene var Karl Gyllenborg. Af Horn år 1727
räddad från efterräkning, kanske afsättning, ställde han

sig snart i spetsen för samme Horns ovänner, der-

till, som de flesta trodde, förnämligast drifven af

missunsamhet öfver Horns ära och af åtrå efter Horns

plats. Den andre var Daniel Niklas von Höpken,

') Kgl. Bibi. Berättelse om riksdagen 1738—1739 af

G. Bonde.

2) Danska min. br. d. 20 Sept. 1727. — Jfr. 31. 177

—179.



drifven måhända af något likartade känslor, och dess-

utom af gammalt hat till Horn ^), måhända ock af fruk-

tan, att dennes blick och rättrådighet skulle upptäcka

och bestraffa hvarjehanda Höpkens egennyttiga företag.

Dessa tvänne herrar äro redan tillförene beskrifna ^).

Den tredje var Hans von Fersen, i början häftig

vän, sedermera lika häftig ovän till Horn; det sista

troligtvis en följd af bland annat Horns missnöje öfver

Fersens förbindelser dels med Ryssland, hvarom redan

är taladt ^), dels med fröken Taubes parti, hvarom fram-

deles skall talas. Denne Fersen hade fordom mot
Fredriks upphöjelse på tronen fällt utlåtelser så hårda,

att de föranledde en utmaning. Enviget afböjdes dock.

Till detta tremanna-råd slöt sig snart riksrådet

Magnus Julius De la Gardie, dertill måhända lockad

af sin grefvinna, hvilken, såsom det påstås, hyste

mycken tillgifvenhet för Horns dåvarande motståndare,

franska sändebudet Casteja. Ledaren för anhanget

var Höpken, den slugaste stämplare, som dåförtiden

i Sverge förefanns. Också lyckades han och kamra-
ter att redan omkring 1728 bilda första kärnan till

det parti, hvilket, mer och mer utbildadt, slutade med
att år 1738 drifva Horn från kansli-president-platsen.

Sistnämnde statsman kände ganska väl, både

sina fiender och deras planer, men tryggades ge-

nom medvetandet af de rena afsigter, han hyst, och

af de stora fördelar, han åt Sverge beredt; likaså

genom öfvertygelsen derom, att allmänheten, att stän-

derna, med kännedom af dessa verkligheter, skulle,

när det kom till afgörande strid, uppträda till hans för-

svar. Säkert är ock, att han gått med lysande seger

ur striden, om han nämligen haft pålitligt stöd af sin

konung. På ett sådant hade han bort kunna räkna;

ty det var hufvudsakligen Horn, som bidrog 1720 att

') 33. 24.

^) as. delen.

^) 31. 153.



upphöja, och 1726 att bibehålla Fredrik på svenska

tronen. Men denne furste egde hvarken hufvud

att inse rikets fördel, eller hjerta att känna sin egen

både samvets- och tacksamhetspligt. Han hade dess-

utom aldrig någon rätt trefnad med Horn. Stundom
af magtlystnad, oftare af sjelfsvåld eller på anstiftan

af gunstlingarna, tillät sig den förre en och annan

olaglig regeringsåtgerd. Men vid hvarje sådant till-

fälle möttes han af Horn, som i höfliga och under-

såtliga ordalag, men med en fri medborgares upprig-

tighet försvarade lagens bud, folkets väl och statens

fördelar. Vi erinra om de mänga sådana exempel, som
förekommit i vår berättelse om Fredriks sträfvande

efter ökad mast, eller efter hessisk tronföljd. Också

i frågor om tillsättningar af ämbetsmän blef Fredrik

ej sällan af hornska partiet öfverröstad. För öfrigt

kunde ingen verklig tillgiiVenhet uppstå mellan så

olika personligheter; Fredrik overksam, obetänksam,

osedlig; Horn arbetsam, klok och i hela sin lefnad

oförvitlig. Fredrik var för lättsinnig att kunna rig-

tigt värdera Horns dygder och för svag, för djupt

fallen att kunna efterfölja dem. Troligtvis kände
han sig ock besvärad af den mörka motsats, hvari

hans eget lefnadssätt just genom jemnlörelsen må-
ste framstå. Men å andra sidan var han så rädd

för Horn, sä obenägen för all ansträngning, att

han, sig sjelf lemnad, hade måhända just af dessa

skä.1 nöjt sig med en konungs namn, inkomster och

njutningstillfällen, och lemnat åt Horn dess mödor,
omsorger och ansvar; detta väl stundom knotande
öfver förödmjukelsen, kanske dock i hjertat än oftare

glad öfver befrielsen från besväret. Men Fredrik blef

icke lemnad åt detta sitt eget lynne. Horns med-
tällare släppte icke ur händerna ett sä gynnande
tillfälle. Fredriks vantrefnad med och ovilja mot
Horn blefvo af dom och af deras anhängare sorg-

fälligt bearbetade, i afsigt att störta den afundade
mannen.



Första brytningen, af någon betydenhet, inträfTa-

de omkring 172S. Uysska kejsarinnan Katrina var

död, och hertigen af Holstein hade derigenom förlo-

rat sitt förnämsta rtöd; hvarföre hessiska partiet

gjorde ett försök att åt konungens brorsson, prins

Fredrik, skafTa svensk tronföljd. Men Horn satte

sig deremot, och förslaget måste öfvergifvas ^). Detta

väckte ovilja och gaf Gyllenborg ett godt tillfälle

att vinna konungens öra -). Han företog sig näml.

att framställa Horns motstånd såsom en följd af

hemlig benägenhet för hertigen af Holstein, och til-

lika att med sluga ord om Horns magt. Horns öfver-

niagt. Horns allmagt, uppreta Fredriks stolthet och

afund; hvarjemnte herrarna af nämnde parti sökte,

vid ämbetstillsättningar att mer, än Horn och hans

vänner gjorde, rätta sig efter konungens önskningar.

Att Fredrik vid samma tid småningom jemnkade sig

från Horn och till Gyllenborg med dennes lösare

åsigter, dertill bidrog mer än allt annat det olika

sätt, hvarpå dessa herrar uppförde sig med hänsyn

till konungens förbindelse med fröken

HEDVIG ULRIKA TAUBE.

Detta på sin tid mycket omtalade fruntimmer,
var dotter af sedermera blifvande riksrådet och öfver-

amiralen Edvard Didrik Taube, en man känd mer för

drift och duglighet än för ädla tänkesätt. Modren
var en dotter af den under Karl den elftes tid rykt-
bare Henrik Falkenberg. Ifrågavarande fröken Taube,
född 1714, hade af naturen ett lättrördt hjerta, gladt

lynne och godt förstånd, tillika en skönhet som hän-
förde hela hennes samtid, och ej minst den nu

') 31. i98. 199.

^) Upps. Bibi. Svensk, saml. Ji? 6. Nolckens berättelse.



femtiofyra-årige konung Fredrik. Det var omkring

år 1730 eller något förut, som han började visa detta

tycke, hvilket snart växte till en oemotståndelig kär-

lek. Hedvig Taube vistades då för tiden ännu i

föräldrarnas hus, hvilket fördenskull fick mottaga

ovanligt täta påhelsningar af den konungslige beun-

draren. Måhända för att undvika det uppseende, som
härigenom föranleddes, bad Fredrik Arvid Horn taga

bemälte fröken till sin boning, då konungen lofvade

komma än oftare på besök. Horn svarade leende,

att hans majesläl behagade skämta med sin tjenare.

Men när konungen upprepade samma begäran, och,

som det tycktes, på fullt allvar, vägrade Horn be-

stämdt, och förklarade, att det skulle göra honom
ondt, om en ärlig mans barn skulle i hans hus blifva

olyckligt. Denna vägran, detta svar säges hafva höge-

ligen uppretat den af lidelse förblindade konungen.

Horns ovänner begagnade tillfället. De la Gar-

dies grefvinna och Höpkens friherrinna lånade sig

till medel åt konungens afsigter, till mäklare mellan

honom å ena samt fröken Taube och hennes föräl-

drar å andra sidan ; och Fersen åtog sig att vårda

och förvalta de summor, Fredrik åt sin älskarinna

förärade; alltsammans icke utan Karl Gyllenborgs

vetskap, ehuru denne icke ville personligen synas i

ett företag af så smutsig art '). Genom dessa per-

soner blefvo emedlertid fröken Taubes föräldrar

vunna; fadern snart nog, modren efter längre mot-

stånd; och de lemnade nu sin sextonåriga dotter

ett värnlöst mål för ständigt upprepade frestelser

af en älskare, hvilken jemnte sin egenskap af ko-

nung, hvarken saknade manliga behag eller öfning

i förförare-konsten ; — ett mål för kopplande gunst-

lingar, livilka förledande och ursäktande talade om de

inånga likartade förbindelser, som vid andra europei-

ska hof förefunnos; ja, om patriarkernas, Abrahams

') S. st. samt Upps. Nordin. Fol. 5. Karaktcrisl. Fragment.



och Jakobs månggiften m. m. Slutligen och för att

besegra återstående betänkligheter, blef hon, enligt

någras uppgifter, genom öfverhofpredikanten Kalsenius

sammanvigd med konungen; men. som det heter, till

venster ').

Emellertid, ju svårare det blef att dölja Fredriks

växande böjelse och enträgenhet, desto mer kände

han sig beroende af nämnde herrar, hvilka hjelpte till

att främja och så mycket möjligt förhemliga saken.

Tacksamheten fordrade naturligtvis, att han skulle

understödja deras planer mot Horn, och detta under-

stöd lemnades så mycket häldre, som han af anförda

orsaker sjelf var missnöjd med bemälte herre. Också
berättar man, att en svårare brytning dem mellan

skulle redan nu hafva inträfTat, i fall ej sådant före-

kommits af Diiben och Karl Emil Lewenhaupt, samt
af rådsherrarna Bielke, Bonde och Ekeblad, hvilka

förklarade sig taga afsked, om Horn blefve entle-

digad 2).

Just vid denna tid öppnades riksdagen 1731.

Oaktadt något hvar kände konungens ovilja mot Horn,

åtnjöt denne ett så allmänt och stort förtroende, att

man icke ens kunde tänka på hans utestängande från

landtmarskalks-platsen. Derföre och enligt plan af

Höpken ^), gaf honom gyllenborgska partiet äfven

') Andra påstodo, all del var en öfverhofpredikant vid namn
Sliernman, som dervid tjcnstgjorde. Men denne har ne-

kal, och Fredrik sjelf har inför erkebiskopen försäkrat,

del någon vigsel aldrig blifvil förrättad. Man äger ej

heller rörande denna omsiändighet någon säker känne-

dom. Både mänga och vigliga skäl tala för den åsigten,

alt vigsel aldrig egt rum; en åsigt, som hysles af många
då för liden i Stockholm anställda uirikes ministrar.

'j Upps. Bibi. Svenska samlingar. Vol. 6. Nolckens

berättelse. Mscpl. — Franska min. br. d. 30 Maj
1731 och 14 Maj 1732.

^) Upps. Bibi. Svensk. Sami. Vol. 6. Nolckens berättelse.

S. 48. — Kgl. Bibi. Sagobrott om 1734 års riksdag.

S. 19.
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sina röster, så att han bland 006 fick 517. Afsig-

ten sades vara den, att sedermera, såsom äfven

skedde, kunna med anledning af ett så stort röstetal

och af några andra omständigheter utmåla honom
såsom en för fäderneslandet, för friheten och för

konungen vådlig person, och som en Sverges diclalor

perpeluus ^); alltsammans för att göra honom förhat-

lig hos både konung och folk samt väcka missnöjen

och oenighet. Sistnämnde uppgift var dock inga-

lunda lätt; ty i allmänhet herrskade ett lugn, och

för det mesta en tillfredsställelse, som hindrade upp-

komsten af häftigare partitvister. Man gjorde dock,

hvad för besagde ändamål göras kunde. Karl Gyllen-

borg hade en broder vid namn Fredrik, hvilken till

dylika stämplingar ofta lånade sitt biträde. Hans i

sådan afsigt till ständerna inlemnade skrifter voro ut-

märkt väl uppsatta, men blefvo af honom sjelf mycket

illa försvarade, ända derhän, att hans ord stundom

väckte åtlöje. Man trodde derföre, att Karl Gyllen-

borg var den verklige författaren; ehuru denne ofta

låtsade ogilla brödrens uppförande -). Partiet lycka-

des verkligen att genomdrifva en och annan, mot
Horn rigtad åtgerd; t. ex. då den af honom till

efterräkning och bestraffning framdragne landshöfding

Hyltéen blef på flere sätt skyddad ^,i ; — och då man
påstod att, emedan rådsherrarna skulle inför riks-

dagen ansvara, borde ingen bland dem kunna väljas

till landtmarskalk; emedan denne ämbetsman också

var ständernas och Hemliga Utskottets ordförande.

Anmärkningen pekade på Horn. Denne förifrade sig,

och tvister uppstodo, både häftiga och långvariga.

Slutligen och enligt råd af Rutger Fuchs gaf Horn
med sig och erkände grundsatsens rigtighet, och

') Ständige sjelfherrskare.

*) Fransk, min. br. d. 25 Apr. 1731.

'1 Skokloster. Miscellan. 5. Mém. af Slicrncrantz.



man ville tills vidare ställa sig densamma till efter-

rättelse ').

I allmänhet lyckades i^yllenborgska partiet att

vid riksdagen 1731 tillfoga Horn visserligen åtskilliga

ledsamheter men icke något afgörande nederlag; näm-
ligen icke hos ständerna. Förhållandet i andra hän-

seenden blcf så mycket mera spändt. Af trovärdiga

personer -) berättas eller antydes, huru presteståndet

ämnade å ämbetes vägnar göra konungen allvarsam-

ma föreställningar med afseende på hans förhållande

till fröken Taube; — men huru Horn i afsigt att

förekomma hvarje svårare brytning afböjt åtgerden,

medelst löfte att sjelf framföra besagde varningar.

Så skedde ock vid ett mellan fyra ögon hållet sam-

tal. Uppträdet är ej närmare kändt; men följderna så

mycket mer; nämligen, att konungen öfvergaf, icke

bemälte fröken, utan grefve Horn, och slöt sig än

närmare till dennes motståndare.

Följden af besagde brytning blef ökad förtro-

lighet mellan konungen och Horns ovänner. Man
ville veta, att bemälte Fredrik Gyllenborg mången
qväll smög sig till konungen och der tillbringade flere

timmar. Deremot, när Horn hvarje söndag infann sig

pä hofvets mottagningar, blef han sällan med något

vigtigare samtal benådad. En gång, och förtretad

öfver något hans ihärdiga motstånd, började dock

Fredrik orda om den skådepenning, adeln 1720 öfver

Horn slagit, och på hvilken denne kallades vir immu-
tabilis ^). Konungen frågade, hvad med dessa ord

') Upps. Bibi. Sv. saml. Vol. 6. Nolckens ber. m. fl.

Afgörande beslut i saken lär ej blifvil lattadt förr än

år 1748.

•) Kgl. Bibi. Ber. om riksdagen åren 1738 och 1739,

af G. Bonde; — samt Akter till Fredrik I:s historia.

Sid. 322. Ture Bielkes berättelse. — Sagobrott om 1734

års riksdag. — Franska min. br. d. 8 Aug. 1732.

') Den oföränderlige mannen.
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förstodes. Horn svarade: del skall väl betyda: »en

envis finne» ^).

Konungens motvilja och de flere ledsamma upp-

träden, ovännerna tillställt, föranledde imedlertid Horn
att begära afsked frän kanslipresident-sysslan; detta

antingen för att visa sin magt, sin oumbärlighet;

eller för att vädja till folkombuden; eller af ledsnad

och verklig trötthet, han var nu 67 år, och hade ge-

nom Diibens död förlorat sin pålitligaste medhjelpare

i kansliet. Fredrik bad honom stanna qvar; men när

Horn envist yrkade på afsked, skall konungen hafva

bifallit. Nu visade sig dock, huru stort den gamles

anseende var. Hemliga Utskottet förklarade honom
vara för fäderneslandet omistlig, och bådo konungen
öfvertala honom att icke öfvergifva sin befattning. För

att underlätta tjenstgörningen, tilläto honom ständerna

dels att ofta fä vistas på landet, dels att i Diibens

ställe få som biträde begagna riksrådet Gustaf Bonde.

Till följe af dessa böner och medgifvanden lofvade

Horn återtaga sin ansökan. Hans vanliga bemödande
att genom oväld och gjorda tjenster vinna sina mot-

ståndare, ådagalades äfven nu. Ständerna hade kallat

Horn omistetig. Han föreslog derföre, att äfven åt

Karl Gyllenborg skulle samma namn gifvas, näm-
ligen i den tacksägelse, ständerna med hänsyn till

några dennes förtjenster ämnade uttala %
Ju närmare det led till riksdagens slut, desto

tydligare uppenbarade sig de känslor af högaktning

och tillgifvenhet, med hvilka Horn af det stora fler-

talet omfattades. Franska ministern, ofta hans mot-

ståndare, berättade för sitt hof Fredriks önskan att

afskeda Horn, i hvilket fall, skref han, vi få att un-

') Upps. Bibi. Sv. saml. Vol. 6. Nolckens berälielse.

Sid, sa— S3.

') Upps. Bibi. Sv. saml. Vol. 6. Nolckens berälielse-

Sill. .»iB. Enligt andra källor har Horn ej föreslagit,

utan blott niedgifvit denna åt Gyllenborg gjorda heders-

bevisning.
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derhandla med Gustaf Cronhielm eller med Karl Gyl-

lenborg, båda två sä falska, att man omöjligen kan tro

pä deras ord; och en annan gång men vid samma tid:

Bom bör icke blottställa sitt fädernesland för en sädan
person som Karl Gyllenborg ^). De flesta svenskar

af något omdöme vördade i Horn en sanningens och

sedhghetens, frihetens och fäderneslandets oförfärade

och orubblige försvarare. Adeln lät trycka hans

helsnings-tal, och den fordna motståndaren Stobée

föreslog preglandet af en skådepenning till hans ära.

Horn, sade general Dijrmg, Horn är den man. som
grundlaggt Sverges frihet. När en beskickning af

prester och borgare bad honom icke öfvergifva sin

syssla och sitt fädernesland, och dervid uppräknade
de tjenster, han detsamma gjort, sågos många ögon

fuktade af tacksamhet och rörelse -j. j\är vid riks-

dagens slut Horn skulle inför ridderskapet och adeln

nedlägga landtmarskalks-stafven, hvilken han under

trenne riksmöten burit, men hädanefter ej mer skulle

komma att bära, yttrades å ömse sidor ord och

känslor af djup tacksamhet och varm tillgifvenhet

;

och när Horn slutligen lemnade salen, skedde det

under högljudda uttryck af sådana ståndets känslor,

eller såsom det enligt den tidens sed och språk hette:

Hans excellens tog sä afsked med mycket angenäma
miner och tärar i ögonen och gick sä af salen med
samtlige ridJerskapets och adelns händers samman-
klappande.

Dessa uppträden voro till stor hugnad för den

gamle statsmannen, hvilken kunde betrakta dem som
bevis på tillgifvenhet icke blott för hans egen person,

utan ock för det statsskick, han, i afsigt att främja

och trygga fäderneslandets lycka och frihet, hade

grundlaggt och upprätthållit. Det var med sådana

tankar, sådana förhoppningar, som han vid riksdagens

') Franska min. b r. d. ."O Maj och C Juni 1731.

) S si. d. 15 Juni 17,31.
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slut i afskedstalet till konungen yttrade: lycksaligt

del folk, hos hvilket frihelen ej upphöfver lydnaden, och

lydnaden ej heller kränker friheten; ty så kunna eders

majestäts höga rätt och riksens ständers oskattbara

frihet allt framgent orubbade vidmagthållas ^). Afven
hos ständerna tyckes en sådan sinnesstämning hafva

varit förherrskande. Naturligtvis hade många och

emellanåt tämligen svära strider förefallit mellan olika

åsigter och samhällsklasser. Men i allmänhet hade

folkombuden med berömvärd Hit sökt a/hjelpa hvarje-

handa fel och brister i den inre jörvaUningen, och de

erkände konungens nådiga omvårdnad om riket, och

tillika med välförtjent hedersberiim riksrådens betygade

flit, tro- och sorgfällighet att gä kongl. majestät med
goda råd tillhanda.

Så slutade vid riksdagen 1731 gyllenborgianernas

bemödanden att störta eller åtminstone skada Arvid

Horn ; nämligen så vida dessa försök anställdes hos

ständerna.

Hos konungen deremot rönte partiet större fram-

gång. Presidentsysslan i Svea hofrätt var ledig, och

bland andra sökande anmälde sig äfven bemälte Fer-

sen. Han hade aldrig arbetat i dylik tjenstemannaväg

och var dessutom en bitter fiende till Horn, hvarföre

dennes vänner talade för en annan, näml. för den vida

mer förtjenta Strömfelt. Men Fredrik talade för Fer-

sen, och lyckades genom Gyllenborg, Cronhielm m. fl.

truga honom in på förslaget. När man föreställde

obilligheten af ett sådant val, svarade Gyllenborg, att

man borde pä allt sätt göra hans majestät ett nådigt

nöje; och Fersen blef verkligen till sysslan utnämnd.

Detta tilldrog sig just vid riksdagens slut, och medan
å en annan sida ständerna, som beskrifvet är, ut-

talade för Horn sina känslor af vördnad och tack-

samhet.

') Ho rnsk. ark.
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ARVID eORxN I 0>ÅD OCH KARL GYLLENBORG I NÅD.
1731— 1734.

Ar 1731 och omedelbart efter riksdagens siut

anträdde Fredrik sin förut omtalade färd till Hessen.

Valet af resesällskap var betydelsefullt. Till rådgif-

vare togs nyssnämnde Fersen, och till själasörjare

Kaisenius, båda kända eller misstänkta som gynnare

af konungens förbindelse med fröken Taube. En
Horns anhängare, kanslirådet Nerés, fick dock äfven

följa med, såsom den der var mer invigd i statsären-

derna och således kunde och skulle bevaka Sverges

fördel vid de underhandlingar, som möjligtvis före-

komme. Fersen och hans vänner iakttogo tillfället

att under denna resa än mer mot Horn uppreta ko-

nungen, och fingo dervid kraftigt understöd af dennes

furstliga slägtingar, hvilka voro förtörnade öfver de

hinder, Horn laggt i vägen för hessiska tronföljden,

och öfver det motstånd, prins Wilhelm personligen

rönte år 1719 ').

Under vistelsen i Kassel blef Fredrik så betagen

af kärlek till en dervarande fröken Boyneburg, att

åtskilliga bland rescsällskapet begynte frukta, det hen-

nes person skulle undantränga fröken Taube, och

således hindra den lycka, de sjelfve ämnat på sist-

nämnde förbindelse grunda. Men afresan från Kassel

kom för hastigt, och efter hemkomsten återtog fröken

Taube snart sitt fordna välde, och likaså äfven hen-

nes gynnare; ty Fredrik öfverlemnade numera sitt

förtroende nästan uteslutande åt förbemälte tremanna-
råd. I mer eller mindre förbindelse med dem inläto

sig ock några andra herrar, t. ex. Konrad Ribbing,

Strömfelt, Ehrenpreus. Feif och Broman, personer

') Kgl. Bibi. Sajiobroll om 1734 ars riksc
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med dels godt, dels tvetydigt, dels fläckadt rykte.

Man såg dessa och deras anhängare liksom enligt

öfverenskommelse oupphörligen omgifva och nästan

bevaka konungens person, på det han icke skulle få

tillfälle att höra män af andra åsigter. En eller an-

nan fortfor ock att hädanefter som hitintills låna sig

till skydd och skärm för kärleksäfventyret med frö-

ken Taube. Höpken stod i vänskapligt förhållande

till Wiebel '), Fredriks ofta anlitade handtlangare i

dylika ärender. Höpkens fru, några säga äfven Fer-

sens, mottog åtskilliga förtroende-uppdrag, både vid

fröken Taubes första nedkomst 1734 och vid vården

om hennes nyfödda barn, mamsell Ehrlich, som det

skulle kallas; och när detta inom kort afled, blef det

med stöd af en attest, som Höpken utskref, jord-

fästadt i dennes slägtgraf på landet -). Fredrik var

och måste vara tacksam för dylika tjenster. Han
hedrade ock bemälte triumvirer med bjudningar till

sina lustslott och med besök på deras egna landtgods;

vid hvilka tillfällen, under sken af jagtlifvets frihet,

sedeslösheten skall hafva gått mycket långt; i syn-

nerhet under en resa till Gripsholm, i hvilken både

Fredrik och hans broder Wilhelm samt fröknarna

Taube och Henrika Liewen deltogo. Partiet sökte

inbilla konungen, att ingen mer än de förtrogna

gunstlingarna kände dessa förhållanden; och att i

alla händelser ingen skulle vidröra dem, så framt

man blott kunde qväsa och nedtysta Horn ^) o.

s. v. Derjemnte talade samma herrar fortfarande

och med bittra ord om det säU, hvarpå Horn och

') Danska min. br. d. 28 Ang. 1733,

") Kgl. Bibi. Sagobrott om 1734 års riksdag.

') S. st. Danska min. br. sommaren 1733 samt Febr.

1734. Franska min. br. 1733. Hornska ark.

Horn till v. Kocken d. 16 Febr. 1753. Bergsham-
mars ark. T. G. Bielke till K. G. Bielke d. 19 Juni
17.-sa.
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rådets flertal sökte inskränka konungens magt o. s. v.

Fredrik lät sig af dessa skäl, medel och personer

vinnas. Så vidt på honom berodde, biefvo trium-

virerna allsmägtiga, och man såg tjenstsökande per-

soner uppvakta i deras förmak; den, som kunde och
ville bjuda penningar, dock häldst i Höpkens. När
samma sökande ej heller tordes försumma Horn,
skall denne någon gång hafva hänvisat till nämnde
triumvirer, såsom de hjelpare, till hvilka man rätte-

ligen borde vända sig '). Konungens och partiets

ovilja mot Horn ådagalades äfven genom det sätt,

hvarpå dennes vänner behandlades. Om v. Kocken
utspriddes ofördelaktiga rykten; Nerés blef af konun-
gen nästan visad från hofvet ^', och kabinettssekrete-

raren Boneausköld kanske icke utan eget förvållande

entledigad och ersatt af en gyllenborgska partiets an-

hängare ^). Härtill kom, som ofvan berättadt är, att

Horn i viss mån gynnade pragmatiska sanktionen,

och att Frankrike derföre år 1732 sökte aflägsna

honom från styrelsen. Ytliga betraktare mente hans

fall vara oundvikligt, och sommaren samma år ta-

lades i utländska både hof och tidningar om Gyl-

lenborgs snara uppträdande som Sverges kanslipre-

sident.

Men dessa förhoppningar hvilade på lika svag

grundval, som de rörande konungamagtens utvidgan-

de tio år förut. Förnämsta hindret nu liksom då

förefanns i Fredriks person, hans opålitlighet, obe-

tänksamhet och själslättja; och dessutom i den höga

grad af osedlighet, hvarmed han nedsatte sitt rykte

bland landets aktningsvärdare befolkning. Med få

undantag hade under loppet af flere århundraden

') Kgl. Bibi. Sagobrott om 17.'54 års riksdag. Franska
min. b r. d. 17 Dec. 17.^2.

') S. st. s. 34.

'j S. st. s. 42. Franska min. br. d. 13 Mars 1732, d. 14
Jan. 1733.
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Sverges regenter varit, jemnförelsevis med andra län-

ders, utmärkta för rena seder och allvarJigt lefnads-

sätt, och därigenom föremål fÖr undersätarnes till-

gifvenhet och vördnad. Så mycket svårare blef miss-

nöjet öfver den nu rådande fräckheten. Föremålen

för Fredriks oordentliga begär hade hitintills för det

mesta varit personer ur lägre folkklasser, för till-

fället tagna och ombytta undan för undan. Redan
detta väckte så mycken ovilja, att tadel hördes äfven

från predikstolarna. Missnöjet ökades, när fröken Taube
mer och mer framträdde som konungens öppet erkända

älskarinna på stat, i detta hänseende ett sidostycke till

madame Montespan och hennes likar i Frankrike. En så

förargelseväckande syn hade Sverges konungaborg i

fordna dagar aldrig företett, och harmen växte i höjd

och högljuddhet, häldst sqvallret och holsteinska par-

tiet snart nog bragte förhållandet till allmänhetens

kännedom. Bland dalfolket hördes ock personer på-

stå, att man icke borde i kyrkorna fälla förböner för

en konunf/, som hade två hustrur '). Harmen mot
Fredrik och deltagandet för Ulrika Eleonora blefvo så

mycket häftigare, som den sednare med allt uppoffrande

kärlek gifvit sin krona åt den förre och nu med allt

uthärdande tålamod bar hans otacksamma trolöshet.

Vid den mest förargelseväckande tidepunkten, näm-
ligen vid fröken Taubes första nedkomst 1734, hade

drottningen dragit sig undan till Ulriksdal. Man hörde

då upprepas följande vers:

O landsens nior! skall nu din borg.

Som förr var alla dygders fäsle,

Bli skökolusians säkra näste

Till dina trognas stora sorg?
Kom dcrför snart Iran Ulriksdal,

Och löga, alt din konungssal

Ej sådan blodskuld hyser,

Hvarvid din oskuld ryser.

') Franska min, br. d. \7> Aug. 17.72.
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Under en sådan sinnesstämning hos svenskar-

na var def ej lätt att afsätta Horn, som motarbe-

tat och ogillat, ej heller att uppsätta (rvllenborg,

hvars vänner skyddat och understudt riksförargelsen.

Oviljan mot de så kallade triumvirerna blef stor och

alstrade en smädeskrift, som började med följande ord:

När som man ser, bur F och G och H, de följa ')

Uti vårt ABC i ordning på hvarann, o, s. v. ^)

Uppsatsen jemnförde dem med de romerska triumvirer,

hvilka tillintetgjorde senatens magt och Roms frihet.

Många personer sökte väl sin lycka hos dessa gimst-

lingar för dagen; men icke få bland landets ädlaste

män ställde sig på Horns sida. Gyllenborgska par-

tiet sökte vinna de utmärkta kansli-ämbetsmännen
v. Kochen, Nerés och Gustaf Bonde, men fåfängt.

När prins Wilhelm uppmanade konungen att vidga

sin magt och trotsa rådet, uttalade Bonde sina var-

ningar öppet, men fåfängt. När Gyllenborg sökte till-

fälle att för konungen få uppläsa de utländska mini-

sterbrefven, i afsigt alt sålunda tränga sig till del-

aktighet i kansli-ärendenas ledning, satte sig hof-

kanslern v, Kochen med beslutsamhet deremot ^).

Ar 1732 blef öfverståthållare-platsen ledig. Konungen
hade lofvat den åt Rutger Fuchs; men gyllenborgska

ligan öfvertalade honom att nämna en annan. Man
sade, att motgången var en följd af den förbigångnes

vänskap för Horn. Ja! svarade Fuchs, jag är verkligen

grefve Horns vän, och skall alltid göra mig en heder

deraf ").

') Fcrsen, Gyllenborg och Höpkon.

') Upps. IJibl. Rosenhan. 4:o N:o IS. Prognosticon öFver

boiisUifverna, som gjorde aspeclen 1752.

') Kgl. Bibi. Sagobrolt om 17.34 års riiisdag. Sid. 40—58.

") Franska min. br. d. 19 Nov. 1732. — Den i stället

utnämnde var docU Törnflycht. Horns svåger; bvadan det

FryxelU Ber. XXXIV. 2
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Med kännedom af allt, som han hade icke blott

emot sig utan ock för sig, var Horn lugn. Jag fruk-

tar, sade han, hvarken konungens eller Gyllenborgs

ovilja. Svea rikes ständer äro de enda, som kunna
afsätta mig '). Men ä andra sidan med kännedom
af sin undersåtliga pligt mot öfverheten, sökte han
genom Greutz och Gustaf Bonde försoning med ko-

nungen, dock fåfängt -). Han drog sig derföre något

tillbaka; men gaf icke vika i någon punkt, som vä-

sendtligen rörde fäderneslandets frihet och välfärd,

och fick i denna strid beständigt understöd af rådets

flertal. Följden blef, att, ehuru Horn var i konun-
gens onåd och ofta vistades långa tider på sitt Eke-
byholm, var det likväl hans vilja, som i alla vigtiga

angelägenheter blef den afgörande, och som ledde

fäderneslandets öden.

Under ifrågavarande år föreföllo med hänsyn till

den yttre politiken blott tvänne vigtigare frågor, näm-
ligen om pragmatiska sanktionen och om polska tron-

följden. Vi hafva redan utförligen omtalat det olika

sätt, hvarpå begge dessa föremål blefvo af de olika

partierna behandlade ^).

Med hänsyn till statens inre förvaltning blefvo

inga betydligare förändringar bragta å bana; ty man
var ännu förnämligast sysselsatt med helandet af de

sår och betalandet af de skulder, kriget efterlemnat.

Af brist på andra föremål blefvo alltså ämbets-tillsätt-

ningarna de punkter, genom hvilka parti-förbittringen

urladdade sig. Det var ock vid dessa tillfällen, som
Gyllenborg sökte genom undfallenhet för konungens

önskningar locka denne till sig och från Horn, hvil-

ken sednare höll strängt på lagens bud. Vi vilja

synes mindre sannolikt, alt Gyllenborg siiuile hafva ho-

nom förordat. Törnflycht tyckes likväl aldrig hafva pl
något bestämdare sätt blandat sig i partistriden.

') Franska min. br. d. 8 Aug. 1732.

'^) Danska min, br. d. 14 Aug. 1733.

^) 31. 13S— 15S; 207—232.
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teckna några de vigtigare bland dessa uppträden, men
förut kasta en blick på regeringsformens föreskrifter

angående ämbetens tillsättande, och på de omständig-

heter, som till samma föreskrifter gifvit anledning.

Läsaren minnes det sjelfrådiga sätt, hvarpå Ul-

rika Eleonora under sin korta regering af- och till-

satte flere ämbetsmän. Detta väckte ovilja för det

närvarande och farhågor för framtiden. Till följe af

reduktionen funnos inom Sverge blott några få släg-

ter af så betydlig förmögenhet, att deras medlemmar
kunde upprätthålla sitt anseende statens sysslor och

löner förutan. Om nu besättandet af dessa sysslor

och utdelandet af dessa löner lemnades i regentens

magt, befarade man hvarjehanda missbruk; t. ex.

att denne skulle framdraga endast anhängare af

sina åsigter, och med stöd af så mutade ämbets-

män inskränka den nyvunna friheten. I rege-

ringsformen af år 1720 blef fördenskull föreskrif-

vet, att alla högre ämbetsmän från och med öf-

versten och dess vederlikar, både af andliga och

verldsliga ståndet, skulle i sittande råd utnämnas på
följande sätt. Sedan rådsherrarna framställt sina tan-

kar om ifrågavarande personer, skulle konungen näm-
na den, han till sysslan aktade värdigast, hvarvid

rådsherrarna egde till protokollet göra sina påmin-

nelser; men låta saken dervid bero, så framt ej ut-

nämningen befunnes stridande mot lag, regeringsform

och undersåtarnes välfärd. I sådan händelse borde

saken underställas rådets omröstning, hvarefter, och

om denna utfölle afstyrkande, konungen borde nämna
någon annan, mot hvilken inga hindrande skäl kunde
anföras. Till yttermera visso hade Fredrik i sin

konungaförsäkran afgifvit det löfte, att dessa ämbeten
skulle i siKande rad och enligt rösterna.<> flertal borl-

gifi-as. — — Till besättande af sysslor under vär-

digheten af öfverste skulle vederbörande ämbetsverk

uppföra på förslag tre personer, bland hvilka ko-

nungen sedermera antingen i rådet eller vid enskild
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föredragning, d. v. s. i närvaro af blott tvänne riks-

råd, egde taga, hvilken han ville; dock ej utom för-

slaget. I sin konungaförsäkran hade han lofvat, det

äfven dylika utnämningar skulle alltid ske i sittande

råd, och efter inhämtande af dettas mening.

Sådana voro de lagliga bestämmelser, angående

hvilkas tillämpning omförmälta tvister uppstodo.

För att efterkomma gunstlingars och tjenstsö-

kandes böner, kanske ock af andra skäl, hade Fredrik

gjort åtskilliga a (steg från bemälte stadganden, och

rådet hade utan häftigare motstånd låtit dervid bero.

Men efter resan till Hessen växte, som nämndt är,

sjelfrådigheten, uppeggad af gyllenborgska partiet och

af den till Sverge anlände prins Wilhelm, till följe af

hvilket allt rådet nödgades kraftigare uppträda till

lagens och de tjenstsökandes försvar. Se här trenne

exempel på sammandrabbningar om dylika ämnen 1

I Juni 1732 skulle en assessors-plats i Svea hof-

rätt återbesättas, och trenne personer och främst en

Velstadius voro uppförda på förslaget. Men vid målets

enskilda föredragning utnämnde konungen en baron

Oxenstierna; ehuru denne icke varit uppsatt på för-

slaget, och ehuru de båda rådsherrarna talade för

Velstadius. Utnämningen, såsom varande olaglig, blef

hänskjuten till rådkammaren. Alla tillstädesvarande

herrar röstade för Velstadius och mot Oxenstierna;

ehuru denne sednare var med en och annan bland

dem befryndad och dessutom en duglig person. Fred-

rik, härom underrättad, blef mycket uppbragt. Från
Karlberg inskickade han några dagar derefter för att

i rådet uppläsas en skrifvelse, som innehöll skarpa

förebråelser, t. ex. att rådels uppförande innebar mot-

sägelser; ty, hvad ena gängen kallades svart, kallades

en annan gång Innit; — all konungen förut flere

gånger gått ifrån förslaget, utan alt rådet sådant

ogillat: — alt rädsherrarna hjelpte hvarandra inbör-

des, men samsatle sig om, att göra honom emot; —
att han ej ville låta behandla sig som en veneliansk



21

doge; — all han ämnade slå vid sina ord o. s. v.

Brefvet var i ordalagen väl uppsatt, och som förfat-

tare misstänktes Gyllenborg, hvilken med anledning

af verklig eller föreburen sjukdom icke deltagit i

Öfverläggningarna. Innehållet förorsakade mycken
uppståndelse, och man mente, att icke ens .någon

bland de enväldiga konungarna tillåtit sig att mot
rådets medlemmar föra sådant språk. Dessa sednare

läto i sitt protokoll inflyta konungens hela skrifvelse,

och tillika sitt genmäle, hviiket, ehuru i vördnadsfulla

ordalag, vidhöll och försvarade deras åtgerd, såsom
af lag och samvete föreskrifven. Hvad angick den

öfverklagade ombytligheten i åsigter, nämligen att

rådet stundom tillåtit konungen gå utom förslaget,

blefvo nu till svar anförda dels verkliga i saken

liggande undantagsskäl, dels rådets önskan att så

mycket möjligt göra konungen till viljes. Med detta

utlåtande begåfvo sig Bonde och Creutz till Karl-

berg för att söka öfvertala konungen; men de mäg-
tade ingenting uträtta. Då kom till honom hela

rådet i samma afsigt, men i början voro äfven deras

föreställningar fruktlösa; han hade gifcit Oxenstierna

sill löfte och kunde detsamma icke bryta; ville rådet

ej utfärda fullmagten, så ville konungen ej heller be-

fatta sig med utnämningar, utan hänskjuta saken till

ständerna. För att undvika svårare brytningar blef på
Horns tillstyrkan en förlikning afslutad. Rådet lofva-

de stadfästa konungens berörda utnämning, hvaremot

Fredrik förband sig att hädanefter aldrig mer i förväg

bortlofva några sysslor ';.

I September 1733 uppstod andra tvisten. Bi-

skopsstolen i Westerås skulle besättas, hviiket enligt

regeringsform och konungaförsäkran borde ske i rå-

det och i händelse af olika åsigter efter flertalet af

'; Rå ds pr o t. i Juni och Juli myiiader 17.^2. Franska
min. br. samma lid. Kgl. Bibi. Sagobroil om 17.54

års ^ik^da?. Sid. 44. S. st. Berällelsc om riksdagen

1738—1739 af G. liondf. Sid. 13.
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dess röster. Bland de tre föreslagna hade stiftet

kallat domprosten Tillseus med det högsta röstetalet

156, och öfverhofpredikanten och pastorn i Storkyr-

kan Kalsenius med det lägsta 124. Tilla^us, en för-

tjent man, hade flere gånger stått pä biskopsförslag;

men också hunnit den aftagande verksamhetens ålder.

Kalsenius var deremot endast 45 år gammal och för

öfrigt en lärd och utmärkt driftig man; äfven aktnings-

värd, enligt några bland motståndarnes medgifvanden.

Andra påstodo likväl, att han vunnit konungens för-

troende och ynnest, icke genom presterliga, utan helt

andra egenskaper; nämligen dels såsom en säker

skytt och glad deltagare i jagtresorna, dels och än

mer såsom den der låtit öfvertala sig att förrätta

vigseln vid det äktenskap till venster, som konungen
mentes hafva med fröken Taube ingått. Några på-

stodo till och med, att han sökt genom bibelns inne-

håll och patriarkernas exempel rättfärdiga tvegiftet; och

under antagande häraf blef han af många bittert tadlad.

Denne man ville nu Fredrik utnämna till ifrågava-

rande syssla. Rådsherrarna voro dock af annan tanke

och yttrade sig för Tillaeus; alla, med undantag dock

af Karl Gyllenborg, hvilken talade för Kalsenius, så-

som varande yngre, driftigare och i Storkyrkan myc-
ket omtyckt, samt dessutom konungens biktfader.

Men emedan flertalet nämnde Tilktus, borde fullmagt

för denne sednare utfärdas. Fredrik, förtretad öfver

omröstningens utgång, steg upp och beklagade, att

rädsherrarna återigen hade mot honom sniyisatt sig;

— de kunde visserligen nämna Tillceus; men Fredrik

hade lo/cat platsen ät Kalsenius och ville ej gå der-

ifrån; — han ämnade dock vid nästa riksdag begära

slippa dessa utnämningar, o. s. v. Derpå och med
förebråelser af samma art vände han sig serskildt

till Bielke, hvilken nu, såsom ofta, yttrat sig i be-

stämda ordalag. Denne svarade, att han omöjligen

kunde vika från sin ed och frän sitt samvete; men att

han skulle vid nästa riksdag gerna vika från sin plats,
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på det konungen mfUte slippa hans obehagliga person.

Spänningen varade nära en hel månad, under hvilken

tid hvarken konungen eller rådet ville gifva efter.

Slutligen ocli till följe af den förres och än mer af

Ulrika Eleonoras böner samt enligt tillstyrkan af Ar-

vid Horn, lät rådet äfven denna gång sin motsägelse

falla, och Kalsenius blef till biskop utnämnd ').

Knappt mer än några veckor derefter föreföll

ett tredje uppträde af samma art, och rörande en

den tiden ofta omtalad person vid namn Erland Bro-

man. Partivännen Karl Gustaf Tessin har tecknat

mannen, som den angenämaste säl/shaps77ienniska i

verlden, dock mindre genom snille än genom gladt

lynne, fryntligt ansigte och ett i vissa fall godt hjerta.

Han kunde sjelf upplåna penningar mot 12 procent

för att sedermera ät vänner utlåna dem mot 6, ock

var för öfrigt outtömlig i medel att både anskaffa och

förstöra mynt. lian skötte sina nöjen på arbetstim-

marna och sina sysslor pä lediga stunder. I hans

hand sågs aldrig en bok och sällan en penna, om ef

för att skrifva skuldförbindelser och annat dylikt.

Bedragen af andra, blef han sjelf en bedragare och

utsatte sig för mycket tadel. Andra sidans män och

äfven personer stående utom partierna omtala, och de

historiska företeelserna teckna honom som en angenäm
sällskapsman och skicklig penninge-skafTare; men til-

lika såsom vällustig, samvetslös, vinglare, kopplare, samt

mutkolf, och tillika som en slösare och slarf, båda

delarna i hög grad. Med ett ord, han tyckes hafva

varit en ny, men mycket försämrad upplaga af Karl

Gustafs gunstling, Lorents von der Linde. Sjelf blef

han förklarad gunstling hos konung Fredrik, hvilken

han med sitt glada lynne roade, och vid hvars kär-

') Räilsprot. Sept. — Nov. 1733. Bergs ha mm a rs ark.

T. G. Bicike till K. G. Bielke d. 19 Febr., 14 Sept..

Nov. 1733. — Uppsal. Bibi. Svenska Sami. Voi. 6.

Nolckens berättelse, s. 69. — Lin köp. Bibi. G. O.
Bilbergh till Er. Benzelius d. 20 Apr. 1731.
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Jeks-äfventyr han ofta biträdde. Också blef han redan

vid 27 års ålder utnämnd till kammarherre, och fick.

sig anförtrodd förvaltningen af de medel, som inflöto (råa

Hessen, samt utförandet af åtskilliga förtroende-uppdrag

rörande fröken Taube. Sitt inflytande hos konungen
begagnade han som medel att utpressa mutor af de

tjenstsökande, hvilka önskade vinna hans förord. För
lättsinnig att med allvar verka för bestämda statsåsigter,

var han icke någon parti-man i ordets egentliga be-

märkelse; men af ett slags själsfrändskap sällade han

sig till Gyllenborg och Höpken. Sistnämnde herre,

då för tiden president i kommerskollegium, sökte att

med biträde af Gyllenborg skaffa honom plats der-

sammastädes såsom assessor; ehuru ovännerna pä-

stodo honom vara i dithörande ämnen så okunnig,

att han trodde, det bomullen växte i Sverge. Men
oaktadt konungens kända ynnest och Höpkens kända
önskningar, tillät sig kollegium att utesluta Broman
från förslaget. När nu vid enskild föredragning syss-

lan skulle tillsättas, gick konungen också utom detta

förslag och nämnde sin gunstling. Den olagliga åtgerden

blef föremål för öfveriäggningar inom rådkammaren,
hvilken ogillade densamma och uppdrog åt Barck

och Greutz att enskildt uppvakta konungen och bedja

honom ändra åsigt och enligt lag och löfte hålla sig

inom förslaget. Men i dörren till konungens rum
möttes dessa herrar af Höpken och fingo derpå af

Fredrik sjelf ett vägrande svar; han hade ej trott,

att rådet skulle i en så ringa punkt vara honom emot;
— deras uppförande smärtade honom mycket; — han
kunde dock ingalunda gå ifrån sill beslut; — han ville

detta så mycket mindre, som han hade i några främ-
mande sändebuds närvaro mottagit Bromans tack-

sägelse för den gjorda utnämningen, o, s. v. Men
rådet var lika ihärdigt. För att beveka konungen
afgick en ny beskickning, denna gång under Horn
sjelf; men förgäfves. Konungen styfvades ock af

det bifall, det understöd, han fick af sina gunstlingar,
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rådets åtgerder mot Broman, men inlemnade nu med
afseende dera ett utlåtande, som beskref, huru Suerge

hade för närvarande en ö/verhet, som vårdade lag,

rällvisa och frihet; — huru rådsherrarna derfure

borde nöja nig med att råda; — huru de ingalunda

borde fästa sig vid obetydliga afvikelser, och allra

minst för slika frågors skull framkalla ytterligheter.

Han påstod ock, att ständerna lemnot flere smärre

steg opåtalda, just för att pä detta sätt göra smak-

ligare den ovanligt stora inskränkning, genom hvilken

konunga-magten i Sverge blifvit bunden. Ett dylikt

öppet försvar för en bland fröken Taubes skyddlin-

gar, för en bland konungens mest tadlade smågunst-

lingar och för en uppenbart olaglig åtgerd väckte

mycken ovilja, mest naturligtvis inom rådet. Bland

dervarande talmän för lag och frihet var då för

tiden Ture Bielke kanske den mest oförsagda, den

mest oförtrutna. Vid ett personligt samtal hade Fred-

rik sökt vinna honom på sin sida; men fåfängt. Jag

skall, skref Bielke till en bland sina vänner, jag skall

modigt fakta för sanningen; ehuru möglig motstån-

darnes liga också är. Nu och med anledning af Gyl-

lenborgs skrift uppsatte han ett genmäle, hvilket med
kraftiga ord försvarade rådets åtgerd, såsom både

enlig med lagen och nyttig för riket. Fredrik, höge-

ligen förtörnad, gaf icke vika; rådsherrarna ej heller.

Man ville icke låta de ofta upprepade olagligheterna

öfvergå till vana, till häfd. Flere hemliga råds-samman-
träden höllos; och slutet blef, att målet skulle till stän-

dernas afgörande uppskjutas ').

') Kgl. Bibi. Sagobrott om 1734 års riksdag, s. 45 o. s. v.

— Rådsprot. — Danska, Franska och Öster r.

min. br. Dec. IT.i."! och Jan. 17,^4. — Säfstaholm.
Riksdagshandl. 17'i7— 1741!. — Kgl. Bibi. Ber. om riks-

dagen 17.^8— 17."59. — Upps. Nordin. Fol. 51. Gjllen-

borgs belänkande om Bromans val. Upps. Sv. saml.

Vol. 6. Nolckens berättelse.
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Ofvanbeskrifna uppträden teckna vanliga beskaf-

fenheten af de strider, som under dessa år fördes

mellan Fredrik och hans rådsherrar. Ofta påstås, att

de sednare sökte olagligen inskränka den förres magt.

Verkligheten visar, att åtminstone under denna tid

det tvärtom var Fredrik, som sökte olagligen utvidga

den. — Ofta påstås ock, att rådsherrarna missbruka-

de sin magt till framhjelpande af högadliga vänner och

anförvandter. Verkligheten visade likväl också här

motsatsen '); nämligen, att rådet sökte skydda för-

tjensten, äfven den ofrälse och det mot medsökande,

lör hvilka talade än högadig börd, än personlig yn-

nest. Troligt är, att äfven slägt- och stånds-väld

stundom uppenbarade och hade än oftare uppenbarat

sig; om ej fruktan för riksdagens och för ständernas

efterräkningar hindrat. Man har dock ej (rån dessa

år framdragit några exempel af en dylik rådsherrar-

nas egennytta; men om deras stränga rättrådighet

vittna de trenne af oss anförda, till hvilka än flera

kunde läggas. Sådan var andan hos denna rådkam-
mare, en bland de utmärktare, som någonsin ledt

fäderneslandets öden. Främst stod Arvid Horn, och

bredvid honom Barck, Bielke, Bonde, Creutz, Diiben,

Ekeblad, Lagerberg, m. fl. Äfven Cronhielm och De
la Gardie sällade sig en och annan gång till samma
parti. Den ende inom rådet, som mer uteslutande

skiljde sig från kamraterna och höll sig till Fredrik,

var Karl Gyllenborg.

Den tiden funnes visserligen inga dagblad, som
sökte inför allmänheten framlägga det sätt, hvarpå rege-

ringsiirenderna vårdades. Men i bättre underrättade

kretsar, serdeles inom hufvudstaden, kände man dock

tämligen väl ofvan beskrifna förhållanden och strider.

Horn åtnjöt till följe deraf en allmän och stor akt-

ning, och hans parti var det ojemnförligt mägtigaste,

till både antal och anseende; räknande inom sig

') En Bromans medsökande var dock son af Gustaf Bonde.
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största delen af landets kunnigare och rättänkande

personer.

Men Gyllenborgs parti var ej heller obetydligt.

Han egde konungens ynnest och blef fördenskull

uppvaktad och firad af hvarjehanda lycksökare, dess-

utom ock af många personer, som dels ansågo sig

af Horn och hans vänner förorättade, dels ärligt

trodde på det nya regeringssättets skadlighet och

pä nyttan af utvidgad konungamagt. Men tre om-
ständigheter hindrade ännu Gyllenborg från att vinna

något rätt stort anhang; den ena, att han var konun-
gens gunstling, hvilket i mängdens ögon ofta är lik-

tydigt med lycksökare och smickrare; — den andra,

att han troddes främja konungens förbindelse med
fröken Taube, hvilket särade sedlighetskänslan; —
och den tredje, att han yrkade på vänskap med
Ryssland, hvilket sårade svenskarnas rysshatande

hjertan.

Gyllenborg kände svagheten af sin ställning och

sökte förstärka den, bland annat också genom för-

bindelse med flere inflytelserika, mest yngre köpmän
i hufvudstaden. Han bjöd dem till sitt bord och
ingick med dem i åtskilliga öfverläggningar om han-
del och näringar samt bildade sålunda en klubb,
hvilken då för tiden kallades det slutna kommerskol-
legium. Det var pä detta sätt och redan nu, som
mellan honom, Kjerman och Plomgren afslöts det

förbund, som vid riksdagen 1738 lyckades att efter

långa och häftiga strider vinna borgareståndet för

Gyllenborgs äsigter. Närmandet till berörde köpmän
stod i sammanhang med upprättandet af en mängd
privilegierade fabriker manufakturer och handelskom-
panier, en ätgerd, som partiet vidtog till följe af

verklig öfvertygelse ; men ock såsom medel att vinna

anhängare. Troligtvis var presidenten i kommers-
kollegium, Höpken, den egentliga själen äfven i dessa

förehafvanden.
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Samtida partiskrifter ') påstå dessutom, att gyl-

lenborgska ligan har till sina afsigters främjande

begagnat Dalins ryktbara veckoblad Argus. Denna
tidskrift är redan tillförene och i allmänhet beskrif-

ven -j. Den utkom första gången just under nu om-
talade brytning eller år 1733, och syssefsatte sig

ofta med att tadla åtskilliga allmänhetens fördomar

och fel, och bland dessa ej sällan de tvister, den

oenighet och det vankelmod, som anträffas inom de

flesta fria samhällen, och som, när de nu äfven hos

svenskarna uppenbarade sig, gjordes till föremål för

klander och åtlöje. Man ville häri se ett bemödande
att nedsätta det fria regeringssättet och att således

åtminstone medelbart förorda konunga-magtens ut-

vidgning; alltsammans enligt den åsigt. Gyllenborg då

för tiden plägade uttala. Misstanken ökades, när Argus,

den mot ständerna och mot folket stränge sedeläraren,

icke mot Fredrik och mot dennes lefnadssätt uttalade

minsta klander, utan tvärtom ett högstämdt beröm.

Der lästes t. ex. följande (ill konungen ställda rader:

du är sjelf den villigaste alt befästa vår frihet; — du
belönar dygden, du hatar lasten: — du rotfäster

ditt herravälde i våra hjertan; — du älskar

lärdom, snille och vetenskaper

;

en dag skall

din a/gång bräcka vatten ur hällebergen, mjuka sjelfva

flinthjerlan och bringa den nordiska hårdheten till

tårar; o. s. v. Samme Argus talade likaledes ofta

för de djerfva, i stort tilltagna handelsföretag, kom-
panier, fabriksanläggningar m. m., som, enligt hvad

nyss är nämndt, gynnades af Gyllenborg och Höpken.

Redan af dessa anledningar, och innan författaren

ännu var känd, gissade man på något samband mel-

lan honom och gyllenborgska partiet. Aningen tyck-

tes bekräftad, när man sedermera fick veta, att bla-

dets författare stod i förbindelse med Konrad Ribbing,

') Kongl. Bibi. Sagobrott om 1754 års riksdag, s. 49.

») as, 185— 186.
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hvilken öfvergått till Gyllenborgs sida, och att vid

författandet biträdde en sekreterare Carl Carleson,

hvilken var Gyllenborgs skyddling; och att Dalin

sedermera fick af konungen och drottningen belö-

ningar i så väl mynt som befordran '). Vid nu före-

taget genomläsande af Argus kan granskaren .visser-

ligen upptäcka ofvanbemälte rigtningar; dock äro de

uttalade så lekande och lätt, att man frestas frikänna

författaren från alla djupare politiska biafsigter. Må-
hända dock, att der finnas åtskilliga anspelningar,

hvilkas mening samtiden tydligt förstod; ehuru efter-

verlden nu mera icke känner de förhållanden, de en-

skildheter, som genom desamma åsyftades.

TEED.JE Kl^^PITLET.

ARVID HORN OCH KARL GYLLENBORG VID 1733 ÅRS
RIKSDAG.

MÖTETS ÖPPNANDE.

Vi minnas -), att egentliga orsaken till ständer-

nas sammankallande nämnde år var den vigtiga frå-

gan, huruvida man borde med väpnad hand under-

stödja den till Polen återkomne Stanislaus eller ej.

På hvad sätt saken afgjordes, är redan berättadt ^).

Striden derom alstrade mycken oro och viller-

valla, och dessa omständigheter blefvo af båda par-

tierna men i synnerhet af det gyllenborgska be-

gagnade såsom tillfällen och medel att angripa och

möjligtvis störta sina motståndare. Det är denna

') Franska min. br. d. 6 Ft,'br. 1737. Jfr, Huset Tessin

5. 381.

*J 31. 225.

*J ai. 207—232.
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sida af bemälte riksdag, som närvarande kapitel kom-
mer att beskrifva.

Vi käima båda partierna. Pä ena sidan Horn,

hvilken, understödd af rådets flertal, sökte upprätt-

hålla den besvurna regeringsformen; — och å den

andra. Gyllenborg, Höpken, Farsen, m- fl., hvilka

antingen af öfvertygelse eller af lycksökeri ville för-

svara de mot samma lag stridande ingrepp, som af

Fredrik gjordes eller tillämnades.

För att i sistnämnde rigtning inverka på aHmän-
heten, uppsatte Gyllenborg under det diktade namnet
Per i Anstå ') ett till brodern Olof sändt bref,

hvilket innehöll åtskilligt till försvar för konungen,

t. ex. atl del var denne, som önskat riksdagens sam-
manträde, pä det under närvarande vigtiga europeiska

brytning svenska folket icke mätte anses såsom ett

non ens -). Konungen, hette det vidare, Iiade hvar-

ken velat öka sin magt eller införa hessisk tronföljd.

De, som sådant utspridt, vore rikets fiender, hvilkas

magt ständerna borde stäcka m. m. Uppsatsen tyck-

tes antyda, att rådet på ohemult sätt behandlat konun-
gen; men orden voro så ställda, att de ej kunde
formligen anklagas. Ur samma skrift gjordes seder-

mera några för besagde parti-syfte afpassade utdrag,

hvilka, stundom försedda med öfverdrifna tillägg, blef-

vo i afskrifter spridda kring hufvudstaden och lands-

orten. Rådsherrarna uttalade sin harm öfver före-

taget; men Gyllenborg erkände sig öppet vara bref-

vets författare, och konungen förklarade sin tack-

samhet för hans bemödande att vederlägga de van-

rykten, man utspridt. Rådet kunde för tillfället icke

komma längre: men lät i sitt protokoll intaga Gyl-

lenborgs bref, och såmedelst underställa det ständer-

nas framtida bedömande.

') Link. Bibi. Collecl. Hist. Svec.

^) Icke varande till.
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När kort derefter riksdagsmännen började till

Stockholm anlända, möttes de vid tullar och närma-

ste gästgifvaregårdar af gyllenborgska ligans bref eller

utliggare, hvilka sökte genast indraga dem i par-

tiets afsigter och umgängeskretsar, och de blefvo

till det ena gästabudet efter det andra inbjudna af

Fersen, Höpken och Fredrik Gyllenborg, och till hem-
liga möten och öfverläggningar af Karl Gyllenborg

sjelf, och man talade derunder ofta nog om nödvän-

digheten af att upprätthålla konungens magt mot rå-

dets, o. s. v. Vi minnas, att vid början af denna

brytning ansågs Horn vara böjd för väpnadt biträde

åt Stanislaus; men att gyllenborgska ligan, vunnen

af Ryssland, sökte bibehålla freden ; ehuru Gyllen-

borg sjelf tyckes hafva på samma gång förehaft hem-
liga underhandlingar med Frankrike. För att under-

stödja freds-partiet blefvo emellertid af rysska rege-

ringen betydliga summor utdelade, till och med säges

det åt konungen '!. Många personer vunnos, och

vid riksdagens början skall partiet ansett sig ega tre-

hundra anhängare ensamt på riddarhuset.

LANDTMARSKALKS-VALET.

Första vigtigare stridsfrågan blef den vanliga; näm-
ligen om tillsättandet af landtmarskalk. (jylienborgs^ vän-

ner föreslogo presidenten i Abo h ofrätt Samuel Aker-

hielm, en klok, duglig och kraftfull man; derjemnte svåger

till den 1727 afsatte Josias Cederhielm, och vare sig

af denna eller andra orsaker en bestämd motståndare

till Arvid Horn. Hvem deremot sistnämnde herre

ämnade hos sitt parti föreslå, var länge en hemlig-

het. Många talade om general-löjtnanten Karl Emil

Lewenhaupt, en, som vi veta, för redlighet, välme-

ning och angenämt umgängessätt mycket omtyckt

') Franska min. br. d. 20 Aug. \77>T.
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herre. Men många talade ock om Arvid Horn sjelf,

oaktatlt det hinder förra riksdagens öfverläggningar

lade i vägen '). Horn teg och lät dem tala, hvarföre

ock motståndarne trodde, att han i sjelfva verket

ville blilva landtmarskalk. För att sådant })indra

gjorde gyllenborgska ligan allt möjligt, och bland annat

återupptog man det gamla talet om hans afsigt att

blifva Sverges diclalor perpefuu.f. Sysselsatta härmed,
försummade partiets ledare att motarbeta Lewenhaupt.
Det hände tvärtom, att de en och annan gäng talade

till dennes beröm för att möjligtvis dymedelst draga

några bland motsidans röster till honom och från

den fruktade Horn, Men några dagar förr, än valet

skulle företagas, lät Horn öppet och allmänt till-

kännagifva, att han icke ville blifva landtmarskalk,

och att han för sin del ansåge Lewenhaupt dertill

mest passande, hvarpå hela hornska partiet vände sig

till sistnämnde herre. Andra sidan blef nu mycket
orolig och sökte reta lågadeln mot Lewenhaupt, så-

som den der hörde till de gamla slägterna och^vore

för dem partisk, o. s. v., och för att främja Aker-
hielms val utdelade rysska ministern en större pen-

ningesumma. Fredrik sjelf tillät sig ock att med en-

skildt uppvaktande riksdagsmän tala till hans bästa,

och i flere personers närvaro skall Gyllenborg hafva

tillkännagifvit, att den, som ville främja konungens
afsigter, borde till landtmarskalk kalla bemälte Aker-
hielm.

Men just denna ifver motverkade partiets plan.

Mången frågade undrande efter orsaken, efter afsigten,

och man ogillade bemödandet att inverka på ständer-

nes val. Också var Lewenhaupt älskad af hären,

Akerhielm icke så af finnarna -), hvilka i stället slöto

sig till sin landsman Horn under ledning af dennes

anhängare, den utmärkte riksdags-talaren, assessorn i

') Sid. 8.

*) Andra författare berätta motsatsen.
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Åbo hofrätt, Lilliestierna. Månsa funnos ock, som
trodde Akerhielm till platsen mindre passande; eme-
dan, hette det, han vid motsägelser lätt förifrade sig,

och kunde då hvarken ordna sina tankar eller bibe-

hålla det för en landtmarskalk nödvändiga lugnet.

Spänningen mellan partierna föranledde häftiga

brytningar. Åker du, eller rider du? var vanliga

frågan, pekande med första ordet pä Akerhielms namn,
med det andra på Lewenhaupts yrke, han var näm-
ligen anställd vid rytteriet. Den förres vänner, i hopp
om framgång, hade flerestädes förberedt stora gästa-

bud, bland annat på ett Kjermans i hamnen lig-

gande fartyg, hvilket skulle med kanonskott helsa

den lyckliga utgången. Men ju närmare det led,

desto ovissare blef denna utgång. När valet skulle före-

tagas, var riddarhus-torget öfverfullt af nyfikna skaror,

och det påstods, att några bland adelns medlemmar
buro på fickan dubbla röstsedlar för att efter om-
ständigheterna användas. Under sjelfva valförrättnin-

gen sågos på riddarhuset flere personer inom hvart-

dera partiet föra serskilda anteckningar öfver de af-

gifna rösterna; så häftig var spänningen, så stort

misstroendet. Slutet blef, att Akerhielm erhöll 318
och Lewenhaupt 331 röster, och till följe af detta

flertal äfven platsen ^).

Denna utgång verkade i förstone mycken ned-
slagenhet hos det besegrade partiet. Am tar hin

hårde alltsammans! utbrast Broman, och ryktet om-
talade, huru Gyllenborg blef så orolig, att ådern måste
öppnas; —• likaså, huru hans vänner ämnade på-

skynda riksdagens slut för att genom nya val skaffa

sig bättre utsigter. Men vid besinnande af det nä-

stan lika röstetalet hemtade partiet snart mod igen,

') Kpl. Bibi, Sagobrott om 17.^4 .i rs riksdag Danska,
Franska och Saxiska min. br samma tid.

Fryxells Ber. XXXIV. 3
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och dess nya ansträngningar blefvo i flere fall krönta

af framgång. Till följe af någon omkastning i tänke-

sättet, eller kanske af en blott tillfällighet, lyckades

Tessin och Gyllenborgs vänner att genomdrifva den

redan förut omtalade förändringen ') i det sätt, hvar-

på bänkmän blefvo pä riddarhuset valda; och genom
detta medel visste partiet sedermera förskaffa sina

anhängare någon öfvervigt inom Hemliga Utskottets

adliga medlemmar. Detta blef händelsen äfven inom

de borgerliga; måhända till följe af de redan berät-

tade förbindelser, Karl Gyllenborg ingått med åtskil-

liga bland Stockholms borgare. Under ledning af

Horns motståndare E. Benzelius, Broman, Fersen,

Kalsenius, Lagercrantz samt Akerhielm hade således

Gyllenborgs parti inom besagde utskott en icke obe-

tydlig styrka, och fick derigenom mycket inflytande på
ärendernas gång.

Egentliga föremålet för riksdagens sammankal-

lande var, som nämndt är, frågan om Sverges del-

tagande eller icke deltagande i polska tronföljare-

kriget. Men derjemnte hade hvartdera partiet sitt

serskilda syfte. Horn ämnade hos och genom stän-

derna störta eller åtminstone nedsätta och försvaga

Gyllenborg genom att framdraga det mot lagens anda

eller bokstaf stridande sätt, hvarpå denne uppfört sig

så väl genom ofvannämnde kringskickade riksdagsbref,

som ock vid flere ämbetsmanna-tillsättningar, i synner-

het vid Bromans. Gyllenborg ämnade deremot störta

eller försvaga Horn genom anklagelser för öfvermod

och sjelfrådighet, och det mot både konung, råd

och ständer; nämligen i fråga om den utrikes bref-

vexling, som varit honom anförtrodd 2). Det är dessa

uppträden, vi här skola beskrifva.

') 33. 40, 41. Trolle-Ljungby arkiv. Tessins egen be-

rättelse.

^) 38. 79.
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ANGREPPET MOT KARL GYLLENBORG.

Den nyssnämnde frågan om Gyllenborgs kring-

skickade skriCvelser blef genom hans vänner i Hem-
liga Utskottet nedtystad och alldeles förbigången^

Svårare blef frågan om Bromans utnämning.
Vi minnas, huru i detta mål Gyllenborg aflät ett be-

tänkande, som öfverensstämde livarken med inre eller

yttre rättvisa och ej heller med de andra rådsher-

rarnas åsigter. Vi minnas ock, huru i bemälte tvist

någon förlikning mellan konungen och rådet icke

kunde träffas, och huru fördenskull båda parterna

beslöto hänskjuta åtgörandet till ständerna. Saken
gällde således ej blott Gyllenborgs eller Bromans
personer, utan ock en grundsats, och den ganska vig-

tig; nämligen, huruvida ständerna ville understödja

rådets bemödanden att, äfven i strid mot konungen,
upprätthålla regeringsformen, och huruvida ständerna

ville för sådant ändamål medelst ogillande eller af-

sättning bestrafTa den rådsherre. Gyllenborg, som för-

svarat de olagliga åtgerderna; — eller om ständerna,

genom att lemna honom onäpst och utnämningen
oförändrad, skulle uppmuntra andra lycksökare att

följa smickrarens exempel och Fredrik sjelf att fort-

sätta sina sjelfrådiga tilltag.

En sägen förtäljer, att Gyllenborg, af oro öfver

den blifvande utgången, sökte understöd af Horn;
men att denne svarat, det mellan honom och gyllen-

borgska partiet kunde någon förbindelse aldrig komma
i fråga, ej heller något understöd, hvarken att gifvas

eller mottagas.

Målets framdragande till granskning berodde på
den så kallade Sekreta Deputationen, en afdelning af

Hemliga Utskottet, livilken i förening med ombud
från bondeståndet skulle granska och göra anmärk-
ningar vid de rådsprotokoll, som rörde inrikes ären-

dorna. Emedan, som sa^dt är, äfven bönder egde i
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besagde deputation säte och stämma, liade, Gyllenborg

att vänta strängare behandling der än i Hemliga Ut-

skottet. Man kunde således förutse, att Bromans
utnämning och Gyllenborgs betänkande skulle ådraga

sig uppmärksamhet och klander. Enligt ett dock föga

troligt rykte, hafva derföre nämnde herrars anhän-

gare Itörjat tala om ifrågavarande protokollers utom-
ordentliga vidlyftighet och om omöjligheten att hinna

desamma genomläsa och granska o. s. v. Men af-

sigten anades, och planen måste öfvergifvas. Proto-

kollerna blefvo fördenskull på vanligt sätt genom-
gångna, och berörde sak upptagen bland den), hvilka

skulle till ständernas bedömande hemställas. När
alla de gjorda anmärkningarna blefvo, för att närmare
utarbetas, delade mellan Hemliga Utskottets medlem-
mar, tillföll genom lottning denna sak en borgmä-
stare från Umeå vid namn Thavonius, hvilken i sitt

stånd åtnjöt mycket förtroende. En bland Gyllen-

borgs vänner sökte då genom lock eller pock förmå

honom att framställa målet i en för deras parti gyn-

nande dager; men förgäfves. För att inverka på ut-

skottets öfriga medlemmar användes tillika de vanliga

medlen, bjudningar hos Fersen, Höpken och Fredrik

Gyllenborg, åberopande af konungens önskningar, ho-

telser om hans onåd, löften om hans understöd i

befordrings-frågor ; en och samma domsaga säges

hafva blifvit som lockmat framhållen för fyra borg-

mästare; slutligen penningar, hvilka i denna kinkiga

sak troddes tillsläppta af Fredrik sjelf. Genom
sådana och i synnerhet genom sistnämnde medel

vsumos många, och mest de bönder, hvilka man för

tillfället hade i Sekreta Deputationen inkallat. Att

Gyllenborg redan förut egde dersammastädes många
vänner, är redan omtaladt.

Men, emedan rådets åtgerd öfverensstämde med
lag och rättvisa, hade gyllenborgianernas bemödanden
blifvit fruktlösa ; så framt ej andra omständigheter

tillkommit. Konungen var i målet så djupt invecklad,
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att hvarken Gyllenborg eller Höpken kunde åtkom-
rnas, utan att honom sjelf i ett eller annat hänseende
blottställa; en sak, sonri något hvar ville i det läng-

sta undvika. Med gatnmal vördnad för den kung-
liga värdigheten skyggade ock mången tillbaka, då det

nu gällde att afgöra den iörut påpekade striden mel-

lan konungens och rådets magt. Dessutom höll på att

bilda sig ett medelvägsparti, som just genom eftergift

i denna punkt ville hos Fredrik vinna åt sig den

välvilja, Gyllenborgs vänner hittills uteslutande åtnju-

tit. Afven ririka Eleonora uppträdde i samma rigt-

ning. Ehuru Fredriks otrohet djupt sårat hennes

hjerta, och , ehuru Broman hade för sin upphöjelse

att tacka förnämligast fröken Taube; — allt detta

oaktadt var drottningens kärlek till sin gemål så stor,

att hon sökte hj"lpa honom till seger älven i denna
sak. Hon lät fördenskull inför Sekreta Deputationen

tiilkännagifva, att det var hon, som hos konungen
talat för Bromans befordran; en uppgift, hvilken många
betviflade, men hvilken många dock antogo dels för att

göra den allmänt älskade drottningen till viljes, och
dels för att med stöd deraf komm.a ifrån den eljest

oundvikliga brytningen med konungens person. Som
ordförande i både Hemliga lUskottet och i Sekreta

Deputationen var K. E. Lewenhaupt en vigtig person.

Hans rättskänsla hade i början mycket ogillat Gyllen-

borgs åtirerd. Men, som berättadt är '), började hans
fordna tiiigifvetdiet för Horn att vackla, och han loc-

kades nu genom föreställningar om den ära, han skulle

inlägga genom att afböja hvarjehanda ytterligheter, och i

synnerhet sådana, som kunde blottställa konungen. Hiir-

till kommode inom utskottet kringdelade gåfvorna, för-

plägningarna m. m. iNär slutligen saken skulle i Sekreta

Deputationen afgöras, röstade adel och prestcr för lag-

ligt åtal mot Gyllenborg, hvaremot han blef frikänd af

(lertalet bland borgrarna, och af alla bönderna. Två stånd

') aa. Hl.
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stodo således niof, tvä. En s. k. Stor Sekret Depu-
tation skulle då afgöra saken, och dennas utslag blef,

att ?iksens råd imserUgen hafl ett herömligl och oför-

falskadl uppsåt att fullgöra, hvad samvete och rege-

ringsform ålade. Dock ansåge man häst vara, all

låta på hans majestäts eget nådiga välbehag ankom-
ma, huruvida Broman med nämnde assessors-syssla

benådas må. Genom detta utslag hade alltså rådet

förlorat och konungen vunnit den vigtiga striden.

Gyllenborg var äfven räddad, och Broman blef genast

till ifrågavarande syssla nämnd.
Otvifvelaktigt är, att rådet hade på sin sida, icke

blott lag och regeringsform, utan ock känslan för heder

och anständighet; ty Broman var ingalunda den person,

för hvars skull man borde tillåta sig ett undantag från

gällande föreskrifter. Allt detta oaktadt blef rådet i den

afgörande stunden öfvergifvet af ständerna; ungefär på
samma sätt som Arvid Horn under riksdagen 1719.

Hvad rådet skulle härvid känna, härom tänka, torde lätt

kunna anas. Ture Bielke har bedömt saken på ne-

danstående sätt. Slraxt efter 1731 års riksdag begynte

konungen hafva sitt endaste förtroende till herrarna

Gyllenborg, Höpken och Fersen, sä väl i enskilda som
allmänna saker. De öfriga rådsherrarna fingo seder-

mera och i synnerhet vid tjensters bortgifoande. upp-

bära allehanda bevis på konungens misshag; — inom

rådet hårda utlålelser, dem hans majestät behagade

stundom skriftligen, lägga in, stundom Ull protokolls

föreståfra; — utom rådet och i enskilda samtal många
svåra ord; och allt sådant blott derföre, att de enligt

förordningar, ed och samvete måst i underdånighet

men till protokollet påminna om regeringsformens efler-

lefnad. Oaktadt allt, hvad sålunda rådet hade att ut-

härda, höll del sig orubbadt vid lagens föreskrifter i

hopp, att ständerna sjelfva skulle försvara sin rege-

ringsform, samt tilltala cnhvar, som sökte honom för-

tyda eller vränga. Men att delta slog felt, visade 1734

års riksdag, då ständerna så till sågandes släppte
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rådet handlösl och höllo betänkligt att göra hans ma-
jestät några föreställningar, eller, rättare sagdl, att

näpsa den (Gyllenborg), som lönliga honom tillstyrkt

att gå emot regeringsformen. Något hvar inom rådet

tyckte derföre, att man hädanefter ej behöfde, såsom

hittills skett, genom strängt vidhållande af lagens före-

skrifter blottställa sina personer for konungens ovilja ').

ANGREPPET MOT ARVJD HORN.

Uppmuntrade af segern, beslöto Gyllenborg och

hans vänner att nu i sin ordning företaga det till-

ämnade anfallet mot Horn. En bland deras anklagel-

ser blef, att de åsigter, han efter 1727 följt, skulle

hafva varit af England så beroende, att de laggt band

på Sverges både statskonst och näringar, hvadan lan-

det hvarken i ena eller andra hänseendet kunnat med
en sjelfständig stats frihet bestämma sina åtgerder

eller främja sina fördelar. Man påstod nämligen, att

Sverges handel blifvit af engelsmännen fuUkomligen

undertryckt, och att den aldrig skulle kunna upp-

blomstra, så länge Horn stode vid statsrodret, och

hindrade det förbund med Ryssland, hvilket ensamt

kunde göra Sverge af England oberoende. I sam-

manhang härmed återupptog och uppfriskade man de

gamla klagomålen öfver Englands beteende åren 1719

— 1721 -). — En annan tillvitelse var den, att Horn,

af ömhet för sin skyddling konung Stanislaus, och

vunnen af Frankrike, skulle hafva för afsigt att in-

leda Sverge i ett nytt polskt krig, hvadan Fredrik

sjelf bad åtskilliga riksdagsmän icke låta sig till dy-

') KrI. bibi. Sagobrott om 17.^4 års riksdag, — samt

Akter till Fredrik I:s historia — samt Uerättelse om riks-

dagen 1738—1739 af G. Bonde. — Säfsiaholm. Riks-

dapsbandl. Fol. 2. 1727— 1748. — Bergsbammars
arkiv. Bielkes brcfvexling.

^ a«. 83, 86.
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lika åtgerder förledas '). Ät ingen bland dessa ankla-

gelser mägtade man dock gifva någon synnerlig färg

eller fart. Den tredje, och den hufvudsakligaste rörde

utrikes brefvexlingen, hvilken 1723 års ständer hade

anförtrott åt Horn, på det nödig hemlighet mätte så

mycket bättre kunna bevaras. Motpartiet sökte nu
inbilla allmänheten och i synnerhet Hemliga Utskot-

tets medlemmar, att Horn missbrukat nämnde förtro-

ende och undanhållit för så väl konungen som rådet

llere vigtiga bref, och sålunda sökt minska de förras

och öka sin egen magt. Genom Didron, Fersen och

Silfverhielm blefvo till Hemliga Utskottet framförda

konungens klagomål af samma halt. Det hette till

och med, att denne ej på år och dag fått del af den

hemliga utrikes brefvexlingen.

Partiets förnämsta ledare voro nu som förut

triumvirerna, Höpken hufvudet, Gyllenborg pennan,

och Fersen tungan. Det var förnämligast genom sist-

nämnde person, som partiet äfven nu sökte utsprida de

tänkesätt och uppgifter, som skulle hos allmänheten

inpräglas. Han verkställde uppdraget med brinnande

ifver och icke utan framgång, till följe af de om-
ständigheter, vi redan uppräknat. För att gifva åt-

gerderna än mera kraft, sökte man öfvertala konun-

gen att underteckna en skrifvelse af innehåll, att llere

vigtiga utrikes bref aldrig blifvit honom eller rådet med-
delade; men under en sådan skriftlig och formlig ankla-

gelse kunde man icke förmå Fredrik att sätta sitt namn.
Bemälte förhållande blef emellertid den punkt,

mot hvilken Gyllenborg rigtade sitt förnämsta anfall;

och man hoppades att under granskandet af utrikes

brefvexlingen erhålla några ytterligare stöd för på-

ståendet. Hemliga Utskottet lät fördenskull utfordra

alla uppsatser och bref, rörande dylika underhand-

lingar och serdeles dem med England, hvilka papper

anförtroddes till granskning åt tvänne ifriga gyllen-

borgianer, Ehrenpreuss och Stiernstedt.

') 31. 216.
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Horn och hans vänner voro emellertid hvarken

nedslagna eller overksamma. De hade ock inom
Hemliga Utskottet flere både ansedda och kraftfulla

försvarare, t. ex. Adlerbeth, Lngern v. Sternberg,

Wulfvenstierna och i synnerhet Lilliestierna. Med
hänsyn till brefvexlingen var Horn dessutom trygg i

medvetande af sin oskuld. D^^n magt, hvilken här-

utinnan varit honom anförtrodd, hade han ock sjelf

velat nedlägga, dels för att befrias från ty åtföljande

alund, misstroende och ansvar; dels med tanken pä
möjligtvis blifvande efterträdaren Karl Gyllenborg.

Man kan ej vela, sade han, i hvilkens händer en så-

dan magt, förenad med kanslipresident-sijsslan. fram-
deles kan falla. När Hemliga Itskottet begärde hans
utrikes brefvexling och talade om de fel, som deri

skulle finnas, de anklagelser, som derpå skulle grun-
das, yttrade han en gång i kansli-kolletrium och i

närvaro af några sina motståndare följande ord.

Jag har, sade han, under all den lid, jag till vårdan-
de af rikels ärender vant använd, skött desamma efter

bästa förstånd och samvete, och hoppas hafva behand-
lat dem så, att det inför h varje redlig man skall för-
svarligt finnas. Ulan eget ros kan jag ock säga, all

till det nuvarande regeringssättets inrättning har jag
i betydlig män bidragit; och ännu qcarlefvande deras

excellenser Barek och Cronhielm kunna bevittna, hvil-

ken möda, det kostal att befästa den frihet, vi ega.

Jag har alltid sett på det hela af verket; men torde

väl i mindre vigliga ting hafva begått ett och annat,

som möjligen kan tydas såsom fel eller försumlighet.

Om nu några småaktiga sinnen 'i vilja sådant åtala

och mig dermed skada, så måste jag låta del hafva
sin gång, och söka tröst i den tanken, all slikt miss-

öde har vederfarils många före mig, o. s. v. Horn
kunde ock stödja sig på tänkesättet hos en betydlig

skara riksdagsmän, serdeles bland finnarna. Ehuru

') Peiils esprits.
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motståndaren Akerhielm var president i Åbo hofrätt,

beslöt dock ett stort antal personer från nämnde
ort att med ett ståtligt gästabud fira sin landsmans,

Arvid Horns namnsdac^. I afsigt att göra uppträdet

för motpartiet och för hofvet mindre stötande, bad

Horn sina vänner att tillställa högtiden icke på hans

namnsdag, utan på grefvinnans. Så skedde. Vid

festen utvecklades mycken prakt, och Horn visade

sig derunder så rask och deltog i dansen så lifligt,

att åsynen deraf tillintetgjorde hvarje hopp om hans

snara aflägsnande, vare sig genom död eller ålder-

domssvaghet.

Landshöfding Hyltéen, hvilken under de stränga

efterräkningar, Horn låtit anställa, hade blifvit lagförd,

men år 1731 genom Horns motparti frikänd; denne

Hyltéen sökte nu öfvertala skåningarna att till Gyl-

lenborgs ära anställa en lika högtidlighet. Vi veta ej,

om hau lyckades.

Emellertid hade man afslutat granskandet af pro-

tokollerna och brcfvexlingen rörande utrikes ären-

derna. De anmärkningar, som dervid kunde göras,

voro så få och ringa, att man för att få några sådana

att förevisa, måste upptaga till och med obetydliga

småsaker, t. ex. att protokollen voro illa skrifna, opa-

ginerade, o. s. v. Deremot befanns, att af 1401 på
fyra år ankomna s. k. hemliga bref hade minst 655
blifvit i rådet upplästa, hvilket var en svår veder-

läggning af den anklagelse, som nyss blifvit å ko-

nungens vägnar framförd.

Oaktadt anmärkningarnas ringa vigt, beslöt par-

tiet att på desamma bygga en anklagelse och dyme-
delst söka åstadkomma ett uttryck af Hemliga Ut-

skottets ogillande. Fersen var den, som föreslog åt-

gerden, dervid understödd förnämligast af Silfverhielni,

IJenzelius och några borgare. Under öfverläggningen

tillät sig den förstnämnde svåra utbrott af häftighet

och vrede, några hans anhängare likaså. Andra sidans

försvar, under ledning af Lilliestierna och Wulfven-
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stierna, var lika hårdnackadt, lika högröstadt; och det

uppstod ett buller, ett skrik, ett oväsen, starkare än

man på länge kunde erinra sig; ända derhän, att

landtmarskalken slutligen bortkastade klubban och

förklarade sig omöjligen kunna leda ölVerläggningarna,

om de skulle på sådant sätt fortgå. Man aktade

dock föga på hans ord. Men då uppstod en rådman
från Helsingfors vid namn Urväder, och med en röst

så dundrande stark, att den tog ljudet af alla de andra,

utropade han: gunstige herra'^1 är icke grefve Horn
den bästa man, vi hafva i riket, näst konungen? Och

är det icke obilligt, att mot honom skall af visst folk

utgjutas sä mycken hädelse, som här vankas? Alla

tystnade vid dånet af den väldiga stämman och vid

innehållet af dess enkla, på saken gående ord. Bull-

ret saktade sig. Forsens häftiga framfart ogillades af

flere hans egne anhängare, en Tessin och Celsing, ja af

Akerhielm sjelf. Man kunde ej heller neka, att till

flere bland de ätgerder, som nu tadlades, hade Horn
varit genom u|)pdrag af 1723 års ständer berättigad.

Detta skäl, jemnte Fersens förhetsningar hade den

påföljd, att Horns parti, ehuru i början underlägset,

likväl vann den slutliga omröstningen, och att äfven

gyllenborgska partiets anfall misslyckades ').

PARTI-OMVEXLINGEN ÅR 1734.

Under detta riksmöte och till följe af en och

annan omständighet, inträffade i partiernas ömsesidiga

läge och utrikes förbindelser en omkastning, märk-
värdig redan i sig sjelf, och än mer såsom första an-

ledningen till den rigtning, svenska styrelsen kort

derefter antog och en längre tid bibehöll.

Betraktom först den ställning till utrikes magter,

som partierna vid början af 1734 års riksdag innehade!

') Kgl. B i t) I. Sagobrott om i7^i är* riksdag.
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Oberäknadt ett litet anfall af krigslystnad vid

riksdagens början, stodo konungen och triumvirerna

på Rysslands sida och sökte undvika hvarje inbland-

ning i polska tronföljare-striden. Sistnämnde önskan

delades snart nog af Horn, hvilken likväl dä för tiden

ansågs fSstad mer vid Frankrike än vid Rysshmd ').

Utom och oberoende af både honom och Gyllenborg,

fanns dock en mängd personer, mest krigare och

ungdom, hvilken önskade att med vapen i hand bi-

springa konung Stanislaus. F)e voro icke pä länge

ordnade till något visst parti, eller under någon viss

ledare; men blefvo snart af stor vigt genom den ut-

veckling, de gåfvo åt ärenderna.

Huru vid riksdagens början Horns och Gyllen-

borgs försök att störta hvarandra misslyckades, är

redan berättadt. Nu följer i ordningen att beskrifva

den omkastning i parti-förbindelser, som vid nämnde
tid inträdade.

Den skedde icke så oförberedt och tvärhastigt,

som stundom föregifves. Förhållandet mellan Horn
och Frankrike var under detta och föregående år

mer än en gäng ganska spändt. Sistnämnde lands

regering härmades öfver det bestämda sätt, hvarpå

Horn tillbakavisade alla försök att inlocka Sverge i

de europeiska rörelser, som förorsakades af pragma-

tiska sanktionen och af polska tronledigheten. Vi

hafva berättat, huru franska sändebudet Casteja redan

1732 ville af förstnämnde orsak och med stöd af

holsteinska partiet uppgöra en plan till Horns stör-

tande; men att förhållandena äiuni icke tillräck-

ligen mognat. Under polska tronföljarekriget växte

den ömsesidiga obelåtenheten samt. Horns åstundan

att öfvergifva Frankrike och söka Rysslands vänskap,

såsom säkraste medlet till fredens bibehållande '-).

31. '.'.i.-— 218.

Dan !ia min. br. 17.53 och (i. i Jan. 17.17. — Fran-
ska min. br. 1733 och 1734. — Sax. min. br. 1734.
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Man finner ä andra sidan, att Gyllenborg och Höp-

ken, ehuru vanligtvis betraktade som anhängare af

Hyssland, redan 1733 och i början af 1734, talade i

en och annan punkt för Frankrike samt ingingo med
dess hof i några underhandlingar, som föranledde

misstankar om dubbelt spel. Den personliga förbin-

delsen mellan konungen och Karl Gyllenborg begynte

ock hotas af hvarjehanda företeelser. Till ledning af

Fredriks s. k. hessiska kansli hade nämligen från

Kassel ankommit presidenten Stein, en man i såväl

Tyskland som Sverge mycket berömd för lärdom,

skarpsinnighet, kraft och redbara tänkesätt. Efter

inhämtad kännedom om Sverges partier och perso-

ner, ansåg han och med honom prins Wilhelm, att den

bana, konung Fredrik hade efter 1731 åter sökt beträda,

ehuru i början af samme Wilhelm gillad, likväl med-

förde sina svårigheter, sina vådor. Stein rådde för-

denskull att öfvergifva sä väl hvarje sträfvande efter

ökad konungamagt, såsom ock de herrar, hvilka lofvat

detta sträfvande understödja. Han skall dessutom

halva ansett alla tre gunstlingarna vara opålitliga män,

Höpken och Fersen dessutom till personer och um-
gängessätt så obehagliga, att de ingalunda passade

för ett hof. För Horn deremot fattade han mer och

mer förtroende och sökte mäkla fred mellan honom
och konungen. Att många Horns vänner ej strän-

gare fullföljde bromanska saken, skedde, som sagdt

är, i beräkning att locka den i målet invecklade

Fredrik till öfvergång från Gyllenborgs till Horns

parti ').

Under sådana omständigheter blef i fråga varande

utbyte af partier påskyndadt genom följande tilldragelse.

Horn och Casteja hade llere gånger samtalat om de

penningesummor, som man trodde, att Gyllenborgs

Danska min. hr. d. ."^i Mirs 17."?8. — Sax. min. b r.

(I. 21 Apr. 17.'>4. — K g i. Bibi. Sapobroll om l?.'^^

ars riksilag.
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anhängare hade genom rysska sändebudet erhållit,

och Casteja erbjöd sig muta någon hos BestuchefT

anställd tjensteman, för att sålunda erhålla närma-
re kunskap om förhållandet. Han lyckades. Vid

rysska beskickningen hade länge som skrifvare tjenst-

gjort en person vid namn Panow. Denne lyssnade

till Castejas anbud, mottog hans penningar och med-
tog en hop vigtiga papper samt flydde en som-
marmorgon 1734 till Casteja, hvilken genast hjelpte

honom undan till Paris. Som ursäkt uppgaf Panow,
att han egentligen vore lifegen slaf; att han fruktade

blifva som sådan återförd till Kyssland och misshand-

lad; att han längtade till Frankrike för att fä utbyta

sin grekiska religion mot den katolska, o. s. v. ').

Hvilka papper, han medfört, hvilka upplysningar, han
meddelat, känna vi icke; men allmänt troddes, att

han framlaggt förteckningar på de mutor, rysska

sändebudet åt gyllenborgska partiet utdelat; förteck-

ningar, som upptogo både personer och summor; och

hvilka ansågos besvärliga för Gyllenborgs hela parti,

men i synnerhet för Höpken och Fersen. Casteja

gaf genast Horn underrättelse om utgången samt
löfte att sända honom de vigtiga papperen. Men
innan detta hann verkställas, tilldrog sig, och det

inom några timmar, den ifrågavarande omkastningen.

Ty äfven Gyllenborg hade genast blifvit underrättad

om Panows flykt, och om den fara, som hotade. Fer-

sen skickades då på ögonblicket till konungen med
enträgna böner att genast till sig fordra bemälte

papper, hvilka man trodde Horn redan hafva i han-

dom. Men Fredrik kunde icke öfvertalas att blanda

sig i ett ärende af så kinkig beskalTenhet. Det be-

rättas, att Gyllenborg och Höpken hafva då i ängest

och förtviflan skyndat till Casteja, samt med böner,

') Af några skriftslällarc har denna händelse blifvit för-

vexlad med en annan likarlad; då niimligen en tjenste-

man vid namn Solowiew rymde från rysslis till danska

sandebudet,
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några säga knäfall, besvurit honom att ej framlemna

ifrågavarande skrifter, samt deremot lofvat honom
och franska hofvet en orubblig trohet, detta både för

sig och för hela sitt parti ')• Anbudet var lockande.

Någon magt öfver den sjelfständige Horn hade Ca-

steja aldrig lyckats vinna; triumvirerna deremot voro,

efter hvad nu förefallit, ohjeipligen bundna och fa-

stade vid Frankrike. Casteja antog alltså deras

villkor. Förbundet blef afslutadt, och till följe deraf

papperen aldrig för Horn framlaggda, utan, som nå-

gra tro, åt Gyllenborg utlemnade. Med triumvirerna

följde flere deras vänner, t. ex. riksråden De la Gar-

die och Ekeblad samt många andra, måhända sådana,

hvilka befarade, att deras mottagna mutor skulle i

annan händelse blifva röjda -).

') G. Bonde, dessa herrars parti-motslåndare, betviflar dock

sanningen af denna uppgift.

*) Ofvanslående berättelse är ett sammandrag af de upp-
gifter, som på olika ställen förekomma om delta uppträde.

Nämnas bör dock, att Castejas missiver, förvarade i Paris,

visserligen omtala Panows flykt, men icke några af ho-

nom åt Casteja meddelade upptakter, utan att Panow
icke ville meddela några sädana, förr än han kommit
i säkerhet. Casteja berällar ej iieller om någon Gyl-

lenborgs och Höpkens just af Panows flykt föranledd

öfvergång. Af dessa anledningar blifver häfdoforskaren

och med skäl frestad att misstänka åtskilliga delar af

ofvanslående beräilelse. Möjligt är dock. att andra och

utförligare bref blifvit i ämnet af Casteja skrifna. men
sedermera förlorade eller undangömda eller af oss förbi-

sedda. — Märkligt är nämligen, att berättelsen om nämnde
orsak till Gyllenborgs ölvergäng finnos, ehuru i spridda

drag och förUortad, i följatule samtidiga källor:

1) Sagobroll om 1734 års riksday i Stockholm. Fol.

finnes i Kongl. Bibi. i Stockholm.

2) Berättelse om riksdaqen, som hölls i Stockholm
1738 och 1739. af Gustaf' Bonde. Mscpt. Fol. S. st.

.'5) Sverge under Ulrika Eleovora och Fredrik l:e, af
Gustaf Bonde, tryckt. I båda dessa skrifter säger dock
Bonde uttryckligen, att han anser åtskilliga delar af be-

rättelsen icke tillräckligen bekräftade, och alt Gyllenborg
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Oaktadt detta uppträde, ville Fredrik, icke på

länge skilja sig från oftanämnde tre gunstlingar. Men
det mer eller mindre öppna sätt, hvarpå dessa öfver-

gingo till franska krigspartiet, och de underrättelser,

han erhöll om Gyllenborgs hemliga förbindelse med
holsteinarna, ingäfvo ständigt växande misstankar. Ett

band återstod. Triumvirerna hade understödt kär-

leks-äfventyret med fröken Taube, samt inbillat Fred-

rik, att utan deras biträde skulle detta längesedan

blifvit inför ständerna åtaladt, ett uppträde, hvilket

han på det högsta fruktade. Men Stein och, som
det tyckes, äfven Horn afgåfvo nu den försäkran, att

man skulle lemna konungens fröken i fred, om näm-
ligen konungen å sin sida lemnade Sverges frihet i

fred. Man medgaf till och med, att älskarinnans fa-

der, amiralen Evert Didrik Taube, skulle få utnämnas
till riksråd. Dessa omständigheter, skäl och lockmedel

verkade och det å alla sidor och till en fullständig

parti-omkastning. Konungen öfvergick från Gyllenborg

till Horn, Horn likaså från Frankrike till Ryssland,

och Gyllenborg deremot från Ryssland till Frankrike.

Förändringen medförde åt Gyllenborg en mängd
nya anhängare och det från två olika håll. 1 alla

tider och länder finnas personer, som kalla sig fri-

och Höpken måhända icke voro sa hroUsliga, som all-

mänt påstods.

4) Srt.m/fa i S(nchlinltn varnvde sändebudet VUerndes
missiver d. 28 Juli och 1 Sepl. 1734, förvarade i Dres-
dens geli. arkiv.

5) Danska i Sinckholm varande sändebudet Ehren-
schilds missiii d. 4 April 1738. förvaradt i geheime
arkivet i Köpenhamn.

6) I l.ynars Relation de ta biete de Snede, tenue ä
Stockholm 1738. 1739, nämligen i del handskrifna exem-
plar, som förvaras i Linköpings Gymnas. Bibliotek. De
lä raderna om delta ämne hafva dock blifvit uteslutna

sä väl ur det exemplar, som blifvit iryckl i Lynars Staai.s-

schrilten I. 9.^. säsom ock, om vi rält minnas, ur den

på Uppsala Akad. Bibi. förvarade afskriften.



hetsvänner, men hvilka anse tredska mot öfverheten

vara osvikliga kännetecken på frisinnighet och på

kärlek till folket, och hvilka å andra sidan betrakta

som smickrare och lycksökare en hvar, som är väl

anskrifven hos sin öfverhet, hos sin konung. En
stor skara sådana personer var fördenskull före

1734 vänskapligt sinnad mot den i onåd varande

Horn ; men fiendtligt mot gunstlingen Gyllenborg.

Vid omkastningen af bådas förhållande till Fredrik

omkastades ock småningom tänkesättet hos nämnde
frihetsmän, hvilkas tillgifvenhet nu började omfatta

Gyllenborg; ty enligt vanan inbillade man sig, att

onåden var en följd af visad sjelfständighet och fo-

sterlandskärlek; en tolkning, hvilken Gyllenborg sjelf

lät i hufvudstaden och landsorterna utsprida. — Den
andra förstärkning, samma parti genom samma om-
kastning erhöll, utgjordes af den ofta beskrifna skara,

som drefs af rysshat och af begär efter krig, sold

och utmärkelser. För dessa personer var Horns
styrelse motbjudande, föraktlig, förhatlig; och när

Gyllenborg öfvergick till franska krigspartiet, fick han

snart på sin sida ofvannämnde talrika, häftiga och

högröstade svärmar, och det genast till den grad, att

han med deras stöd var vid slutet af riksdagen 1734
nära att störta den fredligt sinnade Horn ^i. Det var

på detta tänkesätt, som äfven sedermera Gyllenborgs

framgång och magt i betydlig mån hvilade. Man trodde

till och med, att både han och Höpken hade redan,

när partiomkastningen skedde, tagit en dylik dess på-

följd i beräkning. Danska sändebudet -) sade, att

Gyllenborg sjelf rätt väl insåg omöjligheten för det

ännu svaga Sverge att kunna med framgång angripa

Ryssland, likaså lättheten för det sednares flotta att

hvar och när som häldst göra härjande landstigningar

) 31. 229.

') Så ungefär också Nolcken.

Fryxelii Ber. XXXIY.
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i Sverge; men att Gyllenborg det oaktadt låtsade ingå

i krigspartiets planer för att genom dess anhängare

öka talet af sina egna. De märkvärdiga orden lyda

som följer. Svenska folket liksom skummar af hämnd
mot liyssland, och största delen dragés ännu med den

gamla inbillningen, att en svensk svarar emot tio rys-

sar. Fördenskull gick Gyllenborg till krigspartiet, i

afsigt att smickra nämnde sina landsmäns svaghet

och sålunda kunna förstärka sitt o^h minska Horns
anhang '). I denna sinnesstämning hos en del af

svenska folket och i det sätt, hvarpå den af gyllen-

borgska partiet iippspelades och begagnades, ligger

hufvudsakligaste förklaringen till det närmaste årtio-

talets tilldragelser och olyckor '^).

ANDRA UNDER RIKDSAGEN 1734 GJORDA FÖRSÖKET ATT
AFI.ÄGSNA ARVID HORN.

Redan ^) är berättadt, huru mot slutet af riks-

mötet 1734 den krigiska för Gyllenborg talande sin-

nesstämningen blef så stark, att Horn slutligen be-

gärde afsked från alla sina befattningar, utom den af

') Rrcfvet, skiifvct d. 24 Jan. 17ö7. innehåller anförde be-

rallelse om parli-vcxiingen 1754. Orden ärn, all Gyl-

icnborg öfvergåtl lill franska partiet in Uoffuung die

bfknnnle Foible ihrer Malion {so rom Rache wider
liiissUmd gleicli-iam schäunut xiri mil dem ehernaligen

stolzcn Wahn 10 Russen ouf cinen Schwcdtn zu rech-

iten, grössenlheils sielt minoch selileppel) dadurch zu
schmcichein. folglicli durch Versläikuvg ihres Atihan-

ges des Grofen Horns Crcdil desto bcs.ur zu schwdchen.

^) Danska, Franska orh Saxiska min. br. 17."^5— 1733.

— Upps. Hibl. Svensk, saml. Vol. 6. Nolckens berät-

telse, hvilken dock misslager sig em året. — Kgl.

Bibi. Sagoliroit om riksdagen 1754. — Akter lill Fred-

riks historia. Bielkes berSttelse. — Beråttelse om riks-

dagen 17,^8 och 1739, af G. Bonde.

*) 38 , 229.
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riksråd. Konungen bad honom flere gånger återtaga

bemälte ansökan. Likaså gjorde ock alla rådsherrar-

na, med undantag af Gyllenborg, De la Gardie och

Ekeblad; men fåfängt, och man skulle således enligt

gällande stadga hänskjuta saken till ständerna. Skrif-

velsen derom innehöll bland annat äfven det till-

kännagifvande, att rådet tre gånger bedt Horn icke

öfvergifva sin plats; men fått afslag. Derjemnte och

på Lagerbergs begäran blefvo i samma skrifvelse

ständerna uppmanade att betänka, hvilket uppseende

skulle vid främmande hof väckas, i fall under när-

varande omständigheter grefve Horn, som var alle-

städes känd, blefve från ledningen af utrikes ären-

derna entledigad.

Gyllenborgska partiet deremot omfattade med
ifver det erhållna tillfället att möjligtvis kunna af-

lägsna sin fruktade motståndare; nämligen genom att

förmå ständerna att ingalunda med böner afböja, utan

tvärtom medelst bifall påskynda hans afsked. Miss-

tröstande om att kunna öfvertala adeln till något så-

dant beslut, vände man sig med penningar, löften

och välfägnader till ofrälse-stånden och lyckades med
många personer, i synnerhet borgare, men allramest

bönder. Detta stånd, som vanligtvis följde Horns parti,

mottog under sednare delen af 1734 års riksdag ofta

nog både förplägning och ledning af hans ovänner, och

flere riksdags-bönder förklarade öppet, att ingen annan
än Gyllenborg borde vara kanslipresident. Förhållandet

är så mycket besynnerligare, som Horn talade för

fred och Gyllenborg för krig, hvilket sistnämnde van-

ligen är föremål för allmogens farhågor och ovilja.

När frågan förekom pä riddarhuset, uttalade adelns

medlemmar ett allmänt och högljudt beröm öfver det

sätt, hvarpå Horn ledt rikets angelägenheter, och

Lilliestierna liknade honom i förtjenster till och med
vid Axel Oxenstierna. Ståndets beslut blef, att me-
delst en beskickning af 24 personer bedja honom
icke öfversifva fådernesland<>t. Då utbrast en ung



Cederliielm : man hör icke göra en dumhet till hälften.

Lålom oss derföre skicka 48 personer! Klandraren

nedtystades, och beslutet stod fast.

I presteståndet skall Er. Benzelius hafva med
stor bitterhet utfarit mot Horn, talat om det apespel,

denne dref genom sina upprepade afskeds-ansökningar,

med hvilka han icke hade något allvar. Man borde

en gäng för alla belaga en undersåte den inbilska

fåfängan, all han vore omistlig, och att inga andra

funnes, som kunde fylla platsen. Ständerna borde ej

heller förnedra sig med att gång på gång uppvakta

en medundersåte med böner om qvarstannande, o. s. v.

Benzelius tyckte fördenskull, att det begärda afskedet

borde beviljas. Men för tidens korthet blef öfverlägg-

ningen afbruten. Sedan inföljo efter hvarandra en

söndag och en s. k. apostladag; så att ämnet kunde
först efter en och en half dag återupptagas.

Mellantiden blef af Horns ovänner ^) på bäst-

möjliga sätt begagnad. Af Gyllenborg och Broman
anställdes måltider för prester och borgare; och på

ladugårdslandet lät Fredrik Gyllenborg på två ser-

skilda ställen anrätta gästabud åt bönderna, hvilka

under ymnig förplägning uppmanades att bevilja Horns
afsked. De, som hyste någon högre grad af välvilja

för bemälte herre, blefvo till deltagande i samma be-

slut lockade genom den anmärkning, all, när en ärlig

man vill på sina ålderdoms-dagar komma till ro, vore

det synd alt tvinga honom stanna qvar vid en så

svår befattning, som kansli-presidentskapet.

När sedermera målet blef i ofrälse-ständen före-

draget, begagnades den fmten, att tvänne bönder gingo

till presterna och borgrarna, och tvärtemot sanningen

berättade, huru bondeståndet redan beviljat Horns
afsked; detta naturligtvis för att uppmuntra båda de

andra till samma beslut.

') Del är troligt, att äfven hans vänner varit h sin sida lika

verksamma; ehuru man saknar närmare kunskap derom.
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I presteståndet fördes emellertid striden med
mycken liflighet. Er. Benzelius talade mot, men
Humble för Horn. Beslutet blef lika med adelns,

näml. att ståndet skulle bedja Horn qvarstanna vid

sin befattning.

Borgareståndet beslöt, men med öfvervigt af

blott en enda röst, att bifalla Horns afskedsansökan.

Detta kunde dock genomdrifvas endast genom stora

ansträncninsar af borgmästrarna Aulsevill och Stolz

m. fl.

Bondeståndet återstod. Men innan saken blef

derstädes afgjord, hade förhållandena tagit en ny

vändning. Tanken på Horns möjliga entledigande

väckte mångenstädes oro. Gustaf Bonde och hof-

kansleren v. Kochen tillkännagåfvo, att äfven de

ämnade i sådant fall taga afsked. Konungen blef

mer och mer vunnen för Horn ; serdeles genom hes-

siska presidenten v. Stein, hvilken slutligen mäklade

dem emellan en fullkomlig försoning. Det var ock

vid denna tid, som man fick kunskap om den hem-
liga underhandling, Frankrike fört med Ryssland, hvil-

ken upptakt hufvudsakligen bidrog att vända all-

männa tänkesättet från Gyllenborg och tillbaka till

Horn, såsom redan berättadt är ^). Denne återtog

nu sin afskedsansökan; pä begäran af konung och

fosterlands-vänner, sade vännerna; af fruklan all blif-

va också genom bönderna ulröstad, sade ovännerna.

Slutet blef, att alla fyra ståndens talemän uppvaktade

konungen med en formlig tacksägelse för hans åtgerd

att öfvertala grefve Horn stanna qvar vid ledningen

af Sverges utrikes angelägenheter -).

') 31. 229.

') Det hufvudsakligaste af bcrätlelsen om dolta uppträde är

hemtadi ur den i Kpl. Bibi. i Stockholm befintliga hand-

skriften: Sagnbrotl om 1734 års riksdag, hvilken anses

vara författad af Arckenholtz. Han var en anhängare

af Horn, och än mer en fiende till Gyllenborg, och torde
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FJEEI>E 35LA.T»ITr.ET.

OM PARTIERNA OCH PARTI-NAMNEN HATTAR OCH
MÖSSOR.

I de flesta tider och länder återfinner man mer
eller mindre tydligt framstående två olika grundsatser

för ledningen af staternas öden. Den ena, fredlig,

afhåller sig så mycket möjligt från krig och från

inblandning i andra länders angelägenheter, och sätter

regeringens pligt och ära i främjandet af undersåtar-

nes sedlighet, upplysning och välstånd. Den andra,

krigisk, sätter sin ära förnämligast i segrar, eröfrin-

gar samt stort inflytande på andra staters öden. Vårt

fäderneslands historia visar flere statsmän af båda

slagen; af det förra Gustaf Wasa, Karl den elfte, t

Axel Oxenstierna, Gustaf Bonde, Johan Gyllenstierna

och Arvid Bernhard Horn; — af det sednare Erik

den fjortonde, Johan den tredje. Karlarne den nionde,

tionde och tolfte, Gustafverna den andra, tredje och

fjerde samt Magnus Gabriel De la Gardie och Karl

Gyllenborg. Karl den nionde, Gustaf den andre Adolf

och Axel Oxenstierna omfattade i viss män båda

verksamhets-kretsarna.

Striden mellan dessa grundsatser utgör ett fram-

stående drag i frihetstidens historia. Så länge trött-

heten efter det långvariga kriget räckte, hade freds-

partiet en bestämd öfvervigt. Under tvisterna om

följaktligen hafva sell saken med partiska ögon. Han
var dock en person af anseende, bäde som menniska och
som iiäfde-forskare; — och dessutom! vi hafva icke haft

någon annan berättelse au lölja. En närmare granskning
af de vidlyftiga stånds-protokollen torde dock, när någon
får lid och lust derlill. medföra åtskilliga och kanske ej

ovigliga rällelser.



55

wienska eller hannoveranska förbunden 1726 hör-

des väl från en vaknande krigsiystnad några spridda

stämmor, dock ännu svaga och lätt nedtystade. Men
under de följande sju fredsåren ökades magten något

och modet än mer, och är 1733 och med anledning

af polska tronföljarekriget spordes mycken och liflig

längtan efter krig och äfventyr. Det var uttrycket

af en sinnesstämning, som mindes fordna öden, både

segrar och motgångar, eröfringar och förluster, och

som tillika kände en med hvarje år växande åtrå,

och trodde sig känna en i samma grad växande för-

måga att vinna nya lagrar, återtaga gamla landskap

och på den hatade östra grannen hämnas lidna neder-

lag och förluster. Denna sinnesstämning var dock.

före 1734 hvarken rätt allmän eller rätt stark; eme-
dan den ännu icke blifvit af någon partiberäkning till

större ifver upphettad, eller till större verksamhet
ordnad.

Men detta sednare blef händelsen under tvisterna

om polska tronföljarekriget, och i synnerhet efter

nyss berättade partiomkastning Gyllenborg insåg de

fördelar, han af bemälde omständigheter kunde hämta.
På sätt, omtaladt är, ingick han med denna krigs-

och hämndlystnad ett förbund, hvilket varade i flere

år, och med hvars tillhjelp han slutligen lyckades att

störta Horn.

Beslägtad med en sådan sinnesstämning var den
modets och inbillningskraftens starka spänning, som vid

samma tid visade sig hos ett ej ringa antal köpmän
och näringsidkare, hvilka trodde sig genom konstlade

medel, stora friheter och dryga statsanslag kunna
brådhastigt och till förut okänd höjd uppdrifva Sver-

ges handel, manufakturer och fabriker. Deras åsigt

rönte motstånd af Horn och hans anhängire, hvilka

talade för jordbruket och för en långsammare, men
mera säker och naturlig utveckling. Anhängarna af

den djerfvare åsigten vände sig fördenskull mer och
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mer från honom och till Gyllenborg, hvilken dels af

själsfrändskap, dels af beräkning ingick i deras pla-

ner samt med dem vexlade gifvet och mottaget

understöd. Så bildades i sällsynt förening en brin-

nande lust till både krigs- och närings-företag; en

företeelse, som utmärkte den tidens gyllenborgska

parti '),

Från året 1734 och nämnde partiomkastning

började således att med bestämda drag och syftemål

framstå ofvannämnde tvän ne olika grundsatser; den för-

sigligare, som talade för fred och naturliga näringar,

och den modigare, som talade för krig och för stor-

artade handels- och fabriks-företag;, och det dröjde

icke länge, innan båda fingo sina partinamn, de förra

Mössor, de sed na re Hattar.

Orsaken till benämningarna uppgifves olika. Som-
liga säga, att Karl den elfte, andra, att Fredrik kallat

några sina partivänner nallmössor ; emedan dessa vid

bedrifvandet af regeringens angelägenheter visat nå-

gon försumlighet. En annan sägen är, att Fredrik,

harmsen öfver sitt ringa inflytande, har en gång ryckt

nattmössan från hufvudet och slagit den i bordet,

sägande: konungen i Sverge har ej mer magt än
denna mössa. Se här en tredje förklaring! Krigs-

partiets förespräkerska, grefvinnan De la Gardie, tvi-

stade en gång med ett par för freden talande herrar

och förifrade sig derunder ända derliän, att hon slut-

ligen utbrast: i aren några rigtiga nallmössor ! hvarvid

en ung krigslysten officer jubilerande tillade: men vi

äro hallar. Infallet vann beröm och eftersägare, och

namnen likaså; emedan de angåfvo partiernas syften,

visserligen ensidigt, dock på ett sätt, som talade till

inbillningskraften.i Krigspartiet iakttog gernci ett så

gynnande tillfälle att på sina motståndare få kasta

det spe, det åtlöje, som en gycklande sinnesstämning

kunde fästa vid nattmössan, hvilken påminte om ål-

•) 31. 193.
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derdom, svaghet och sömn. Lika välkommet var att

till eget kännetecken och namn få taga hatten, sinne-

bilden af frihet, sjelfständighet och mod. Herrarna

af detta parti började derföre att åt liktänkande frun-

timmer skänka åtskilliga prydnader och band, bildade

eller hopsatta till utseende af hattar, likaså att i sina

snusdosor hafva dukater, vikna i samma form, och

tillika att genom bandrosor pä sina hattar fästa upp-

märksamheten på dessa och på sig sjelfva. I hvarje-

handa smädeverser kallades Mössorna än skrymlande

lufvor, än sorgehufvor öfver den svenska frihelen o.

s. v. Andra partiet hämnades genom andra smäde-

dikter och andra smädenamn. I synnerhet började

man att efter de olagliga uppträdena 1738 belägga

Hattarna krigspartiets medlemmar med namnet Htille-

bröder och att dymedelst sammanlikna dem med de

tyskar, hvilka nnder striderna mellan Albrekt och

Margareta utmärkte sig genom orättvisor och våld-

samheter.

Flere personer sågo partiförbittringens både orätt-

visor och olyckor, och uppmanade fördenskull till

sans, billighet och lugn, vändande sig med sådana

ord till än Hattar än Mössor. Men deras bemödan-

den blefvo fruktlösa, och de sjelfva begabbade och

hatade. Man uppfann till deras betecknande nya

spcord, nämligen af Karpuser eller ock Resmössor;

emedan de, för att göra livar och en rättvisa, sällade

sig än till ena än till andra partiet, liksom resande

fram och tillbaka mellan båda. Ofta hördes den ön-

skan, att konungen, sjelf stående öfver partierna,

skulle beherrska dem genom att göra sig till medel-

punkt för en högre enhet. Men till Sverges och

Fredriks olycka saknade han förmåga att kimna ens

försöka en dylik medling ').

•) Kgl. Bibi. Berättelse om riksdafjen ITSS och 17.-59 af

G. Bonde. — Upps. Bibi. St. sarnl. Vol. 6. Nolckens

berältelse.
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För öfrigt må erinras om, att dessa partier

hade ock en annan sida, som redan tillförene är an-

tydd; nämligen, att gyllenborgska ligan redan från

början hyst en jemnförelsevis större benägenhet för

holsteinska huset ocli således äfven för de med det

samma förbundna monarkiska åsigterna, hviiket anlag

äfven sedermera vid flere tillfällen visade sig, så väl

genom Gyllenborgs smicker för Fredrik åren 1729

—

1734, som genom hattpartiets uppförande åren 1743
— 1748 och än mer år 1772, när det hjelpte Gustaf

den tredje att, medelst afskaflande af frihetstidens

statsskick, betydligen utvidga konungamagten. Likaså

är anmärkt, alt hornska partiet, de sedermera så

kallade Mössorna, voro de, som egentligen både först

införde och sedermera allt framgent sökte upprätt-

hälla det med republikansk frihet beslägtade stats-

skicket.

FEMITE K:A.I»IT1L.ET.

STRIDEN MELLAN HORNS OCH GYLLENBORGS PAR-
TIER ÅREN 172S— 1737.

Sällan har vårt fädernesland varit skådeplats för

så häftiga och envisa partislitningar, som under nyss-

nämnde och påföljande år.

Vi känna drifTjedrarna, syftemålen; hos mössor-

na att bibehålla freden åt fäderneslandet och styrel-

sens ledning åt sig sjelfva; hos hattarna att genom
krig mot Ryssland vinna åt sig sjelfva högsta magten

och åt fäderneslandet gamla landskap och ny krigsära.

Flere samtidingar påstodo väl, att Gvllenborg drefs

endast och allenast af personlig äregirighet, och att

han ganska väl insåg vådan af ett krig mot Ryssland,

och icke på allvar önskade, att något dylikt skulle
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utbrista. Vi anse dock ingalunda otroligt, att han till

följe af liflig inbiliningskraft och brådskande tanke-

gång trodde sig öfvertygad om rigtigheten af sina

krigiska äsigter och beräkningar, således ock om de-

ras lyckliga utgång. I alla händelser är dock säkert,

att ett bland do förnämsta målen för hans strälvande

var att störta Horn, och att sjelf intaga den sålunda

ledigblifna kansli-president-platsen.

Men vinnandet af detta mål var ingalunda lätt;

ty den gamle statsmannen hade liksom förut på sin

sida både rådet och kanslikollegium samt efter parti-

omkastningen 1734 äfven konungen, och pnder åren

1735 och 1737 var det för Hattarna alldeles omöj-
ligt alt kunna inverka på någon bland dessa myndig-
heter.

Men på ständerna? Dock äfven dessa hade vid

fciregående riksdagar understödt Horn och hans fred-

liga statskonst; — naturligtvis, ty dessa ständer, både
väljande och valda, bestodo till större delen af sådana
personer, som skulle komma att bära tyngden af

krigets bördor, af utskrifningarna, af gerderna, af

kronoskjutserna m. m. och voro dessutom vanligtvis

mogna och försigtiga män, de der icke läto sig af

stora ord eller af tidsandans vindkast omföras så lätt,

som den mer okunniga eller obetänksamma hopen.

Om fördenskull hattpartiet vände sig endast och ome-
delbart till samma ständer och således till nästa riks-

dag uppskjöte sitt angrepp, skulle utgången troligtvis

blilva den samma som förut.

Men en magt, en myndighet återstod, nämligen

massan, den stora allmänheten; och det var till denna,

Hattarna beslöto vända sig, för att medelst hvarje-

handa medel tillverka och öfver hela landet utsprida

en mot Horn och hans statskonst fiendtlig sinnes-

stämning, så högljudd, så häftig, så befallande, att

den skulle tvinga först ständerna och sedermera ko-

nungen till de förändringar, man åsyftade.
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I främsta rummet gällde det således att om igen

och än mer vanrykta nämnde statsman och hans sty-

reiso. Man fastade sig för sådant ändamål förnämli-

gast vid två punkter. Horns styrelse hade varit fredlig;

och skulle derföre nu utmålas som feg, och såsom
den der försummat flere tillfällen att återupprätta

Sverges ära och återtaga Sverges landskap. Den
hade tillika velat i främsta rummet upphjelpa landets

naturliga näring jordbruket; och skulle derföre nu

skildras såsom fiendtlig mot handel, fabriker och

manufakturer och såsom hinderlig för landets och

borgerskapets snabbare tillväxt i näringar och välstånd.

Härvid hade Hattarna att som hjelptroppar påräkna,

vid anfallet mot första punkten, alla svenskars ryss-

hat, och serskildt riddarhusets och dess officerares

lystnad efter befordran och krigsära — och vid an-

fallet mot den andra många borgares lystnad efter

hastigt förvärfvad rikedom — och vid båda anfallen

mängdens och i synnerhet ungdomens lystnad efter

förändringar och stora uppträden, samt dess benägen-

het att hänföras af höga och klingande ord, samt
dess brist pä erfarenhet och på lugnare besinning.

Planen kunde vid då varande omständigheter näppe-

ligen bättre uttänkas.

De utrikes niagterna sökte hvar till sin fördel

begagna sinnesstämningen. Frankrike, ännu vid bör-

jan af 1735 i krig emot Österrike och åtminstone

skenbart sträfvande efter Stanislai konungadöme, ön-

skade, att Ryssland, dess motståndare i båda dessa

hänseenden, måtte blifva genom ett krig mot Sverge

hindradt från att understödja Österrike och motarbeta

Stanislaus. Hofvet i Paris ämnade fördenskull att,

som fordom någon gäng skett, begagna svenska hären

såsom en lijelptropp, en legotropp. Huru mot dylika

planer Horn alltid framstod som ett oöfvervinneligt

hinder, detta är redan berättadt; vi minnas t. ex.

underhandlingarna om både pragmatiska sanktionen

och polska tronföljden. Man förutsåg ock, att Karl



61

Gyllenborg skulle som ledare af Sverges utrikes ären-

der blifva mera handterlig, till följe af livilka om-
ständigheter Horns störtande blef fÖr Frankrike en

angelägenhet af stor vigt. — England deremot, i

egenskap af handelsstat, önskade fredens, följakte-

ligen äfven Horns upprätthällande; och derjemnte

närmare förbund med Sverge, såsom ett behöfligt

band på Frankrike. — Regeringen i Petersburg fruk-

tade inre oroligheter och önskade sålunda ett krig

för att dermed sysselsätta ryssarna ; ett krig antin-

gen mot Sverge eller mot Turkiet. Sinnena skrämdes

dock tillbaka vid minnet af Narwa, af Karl den tolfte

och af fälttågen 1700— 1708; likaså af tanken på

det understöd, Sverge denna gång skulle måhända
erhålla af vestmagterna. Ryssland ville således häl-

dre angripa Turkiet, och önskade fördenskull fred

med Sverge samt upprätthållandet af Horn och af hans

grundsatser.

Efter denna allmänna öfversigt af partierna, både

in- och utrikes, skola vi nu serskildt beskrifva de

vigtigare enskilda punkter, om hvilka striden fördes.

TVISTEN ANGÅENDE FRANSYSKA OCH RYSSKA FÖRBUNDEN.

Vi hafva uti en föregående del berättat den häftiga

strid, som vid slutet af riksdagen 1734 föreföll mellan

Gyllenborgs krigiska och Horns fredliga partier, och

huru denne sednare slutligen segrade så till vida, att

ständerna afstyrkte hvarje sådan förbindelse med
Frankrike, som kunde leda till inblandning i polska

trcnföljare-kriget. Men vi veta ock, huru inom Hem-
liga Utskottet funnos många personer, som gynnade
Frankrikes afsigter, och derföre envist sökte att ge-

nom utskottets vanliga s. k. testamente *) locka eller

33. 49.
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tvinga regeringen till ny förbindelse med nämnde land.

Om de mer eller mindre krigiska föreskrifter, som i

dessa uppsatser, detta testamente, borde inryckas,

föreföllo således envisa tvister och många Jemnk-

^ ningar af ordalagen. Utskottet sväfvade mellan olika

åsigter. Man ville gerna tvinga regeringen till för-

bund med Frankrike och till krig mot Ryssland. Men
å andra sidan hejdades man af det starka ogillande,

som dervid mötte inom såväl utskottet som ständer-

na, hvarjemnte man bäfvade tillbaka för det framtida

möjligtvis tunga ansvaret. Följden blef begagnandet

af tvetydiga hvarandra nästan motsägande ordalag,

hvilka uttryckte stundom ovilja mot Ryssland och

benägenhet för Frankrike och för krig, och stundom

deremot benägenhet för en åtminstone tills-vidare

fred; lemnande dock slutligen åt regeringen att vid-

taga de åtgerder, blifvande omständigheter kunde för-

anleda. Dessa stats-testamentariska uppsatser hafva

blifvit på olika sätt tolkade och med mycken ilver

omtvistade samt slutligen begagnade som svepskäl för

statshvälfningen 1739. Vi vilja derföre till läsarens

kännedom inrycka det väsendtligare af innehållet.

Den 18 November 1734 föreskref utskottet, att

Frankrikes vänskap, Rysslands förnedring och konung

Slanislai fördel skulle utgöra ögnamärkel för Sverges

politik; och tillika, att man mot beviljade underhålls-

penningar borde ittfasta sig att icke ingå förbund, med

några mot Frankrike vidrigt sinnade magier. Konun-

gen och rådet föreställde, huru nesligt det vore, att

sålunda binda Sverges händer och göra det beroende

af en annan stat. Utskottet ville dock i början icke

lyssna till sådana insagor. Men det ihärdiga mot-

stånd, konungen, rådet och kanslikollegium med un-

derstöd af bondeståndet gjorde, tvingade snart ut-

skottet till andra och mindre djerfva föreskrifter,

hvilka uttalades i åtskilliga dess sednare uppsatser,

och i synnerhet i dess betänkande af d. 4 December

samma är. Dessa skrifvelser tillstyrkte, angående



63

Ryssland att ännu någon tid fortfara i vanliga vän-

skapsbe/ygelser; skulle ri/sska hofvet påyrki någon

förnyelse af det gamla förbundet (afslutadt 1724 och

tilländahipet först 1736), sä kunde detta ännu till

en tid undvikas medelst tjenlig föreställning derom, att

Sverge aldrig hyst andra tankar än om förbundets

hållande, och att dessutom tiden för en sådan för-

nyelse ännu icke vore inne. Man kunde sålunda för-

skaffa sig något utrymme till öfeerläggande om, huruvida

Sverge kuude vara i stånd alt umbära en sä nära

förbindelse med Ryssland. Alt sistnämnde magt måtte

blifca utestängd från Östersjön och innestängd inom
sina gamla gränser vore dock hufvudsaken. Men
emedan Sverges förstörda och utmattade tillstånd ännu
icke medgifver våldsammare åtgerder, allt derföre bör

man leda omständigheterna så, att när krafterna blif-

vit återvunna och tillfälle gifves, delta sednare ma
kunna begagnas. — Om Frankrike hette det, att

nämnde land var en bland de förnämsta magter, som
syntes ega både håg och förmåga att vid infallande

lägenhet hjelpa Sverge. Man borde sålunda bibehålla

dess vänskop. Men, om det underlåter att förstärka

Scerges krafter, bör det ej heller misstycka, om Sverge

lyssnar på andras tillbud. Måhända, alt Frankrike

till följe häraf beviljar årliga underhållspenningar,

utan alt derföre fordra någonting annat än alt Sverge

rustar sig i ordning. Denna angelägenhet bör dack

ledas sä, alt det icke ser ut, som Sverge af nödto^-f-

tighel begärt Frankrikes undsättning och mynt. Ut-

skottets mening har nämligen aldrig syftat derhän,

att Sverge skulle genom mottagande of Frankrikes

underhållspenningar göra sig andra magter vidriga.

Vlskoltet anhåller tvärtom, alt alla dessa magier med
högsta försiglighct behandlas; likaså, alt förbunden

med andra stater vidmagth allas, tills omständigheterna

btifvit så klara, alt man kan tydligen låta märka sin

afsigt på våra förlorade länders återvinnande. Ut-

skottet ville dock ej rådbinda konungen så uttryckligt
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och fast, aU\ han icke efter omständigheterna kunde
ingå närmare förbindelser med en eller annan magt.

Sä obestämda, så hvarandra nästan motsägande voro

Hemliga Utskottets föreskrifter år 1734. Det säges,

att de blifvit uppsatta af K. G. Tessin och K. Ru-
densköld.

Ännu en anmärkning i ämnet I Läsaren inser ge-

nast den stora skilnaden mellan utskottets båda före-

skrifter, den 18 Nov. mer krigisk och den 4 Dec.

mer fredlig. Denna sednare såsom utskottets sista

och fördenskull afgörande ord blef sedermera af de

fredligt sinnade rädsherrarna tagen till efterrättelse.

Vid riksdagen 1739 blefvo de dock af hattpartiet af-

satta just derföre, att de icke följt den första.

Regeln för hattpartiets uppförande hela denna tid

var att ständigt och ifrigt stöta i krigstrumpeten för

att med dess ljud fylla svenskarnas öron och upp-

skaka deras sinnen; — men att, när motståndarne

ville göra partiet derföre ansvarigt, att då försäkra,

det man älskade freden och att man alldeles icke velat

framtvinga något krig. I Hemliga Utskottets ofvan om-
talade testamente finner man tydliga spår efter båda

dessa rigtningar; de flesta och tydligaste likväl vittnande

om en öfvervägande benägenhet för Frankrike och fÖr

krig. I anledning deraf lät ock Casteja vid riksdagens

slut anmäla sin konungs önskan om närmare förbin-

delse; och enligt nyss nämnde föreskrift måste rege-

ringen lyssna till förslaget. Men å andra sidan er-

bjödo också Ryssland och England förbund och äfven

de på fördelaktiga villkor. Alltså uppstod fråga om,
hvilkendera sidan Sverge skulle förnämligast hålla sig

till, och nu framträdde i dagen de olika partierna, de

olika åsigtcrna, åberopande hvar och en' sina skäl.

För Frankrike talade Hemliga Utskottets antydda önsk-

ningar; Frankrikes erbjudna underhållspenningar, slut-

ligen uppdrifna till 900,000 d. s. årligen
;

ytterligare

Frankrikes anbud att öfvertala Turkiet till ett med
Sverge gemensamt anfall mot Ryssland; derjemnte
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hoppet att sålunda kiitina återvinna lörlorade länder,

förlorad krigsära och lörloradt iiillytande på europeiska

angelägenheterna; och iörst och sist begäret att stäfja

Rysslands framsteg och hämnas lidna förluster. Skä-

len mot franska förbundet voro, att ständerna rådt

äfven till fred och försigtighet; att franska under-

hållspenningarna, ehuru betydliga, skulle dock helt

och hållet medtagas för att bestrida endast den vakt-

hållning mot öster, som oundgängligen behöfdes, i

fall man genom att afvisa Rysslands anbud stötte

denna magt för hufvudet, hvarefter de vida större

kostnaderna för sjelfva kriget skulle falla Sverge till

last; — att Frankrikes löfte om hjelp till östanhafs-

ländernas återvinnande vore föga att bygga på i an-

seende till nämnde rikes både aflägseiihet och opå-

litlighet. Som bevis på sistnämnde dess lynne, åbe-

ropades flere uppträden; t. ex. det sätt, hvarpå

Frankrike år 1675 inlockade Sverge i brandenburg-

ska kriget; — de underhandlingar, medelst livilka

Frankrike år 1715 låtsade vilja hjelpa Karl den tolfte,

men straxt efteråt hemligen erböd sig trygga Ryss-

lands besittning af östanhafs-länderna; — det sätt,

hvarpå Ludvig den femtonde gaf åt Stanislaus och

åt Danzig först stora och lysande löften, men seder-

mera blott lamt och otillräckligt understöd; — slut-

ligen ock det sätt, hvarpå Frankrike år 1734 å ena

sidan sökte locka Sverge till krig medelst förhoppningar

om beniälte östanhafs-Iänder, men å den andra hem-
ligen lofvade Ryssland dessa sednares tryggade besitt-

ning. Ytterligare anmärktes, att hjelpen från Turkiet

vore oviss; man minaes, huru Karl den tolfte blifvit

af sådana löften bedragen; — likaså att förbund

med Frankrike torde göra England kallsinnigt, och

alt sistnämnde magt kunde som fiende när som häldst

hämma svenska handeln, och deremot som vän kraf-

tigt bidraga till svenska kusternas skyddande; —
ytterligare att Ryssland lofvade i händelse af lortsatt

FiyxelU Hrr. XXXIV. 5
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förbund betala 44 tunnor guld, utgörande återstoden

af det bolländska lån, Karl den tolfte hade mot pant

af tullen i Riga fått mottaga; — slutligen ock, att, i

händelse af krig mot llyssland, skulle Sverge komma
alt sakna den nästan oumbärliga tillförsel af säd

och af skeppsvirke, som hittills från östanhafs-län-

derna erhållits. Hufvndskälet på denna sida var, att

förbundet med Frankrike kunde nu som förut in-

leda Sverge i medel-europeiska krig; men att fortsatt

vänskap med England och Ryssland skulle betrygga

freden.

Sådana voro skälen å ömse sidor. Inom rådet

talade Gyllenborg, Cronhielm, De la Gardie och Jakob

Cronstedt för franska förbundet; men konungen. Horn

och deras vänner mot detsamma, eller rättare sagdt.

mot dess i förstone höga anspråk. Dessa voro näml.

mycket närgångna och sökte på sätt och vis inskränka

Sverges sjellbestämmelse-rätt iafseendepå utrikes för-

bund. Men häremot uppstodo högljudda insagor icke

blott af hornska, utan ock af många inom andra partiet.

Sverge, sade man, bör alldeles icke för underhållspennin-

gar sälja sin frihet. Till följe af den häftiga motviljan

måste Frankrike nedpruta sina anspråk och i de

föreslagna villkoren slutligen lemna Sverge sä stor

frihet, att liornska partiet ej mer hade gilltiga skäl

till motstånd. Förbundet blef alltså ingånget, och

uppsatsen derom skickad till Paris lör att stadfästas.

Den blef ock af konung Ludvig och af dess minister

underskrifven, men aldrig lörseglad, aldrig utlemnad;

detta af nedanstående orsak.

Till följe af de ordalag. Horn låtit i förbundet

inrycka, kunde detsamma icke åt Frankrike medföra

några betydligare fördelar. Nu mera hoppades ock

sistnämnde land på snar fred med Österrike, hvarefter

det icke var till samma grad som förut angeläget om
ett svenskt anfall mot Ryssland; och den hushålls-

aktige Fleury ville måhända inspara de stora utlof-

vade underhållspenningarna. Några trodde, detta vara
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riitta orsaken, hvarföre konung Ludvig ej bekräftade

ölverenskommelsen; ehuru dertill föreburos andra

skäl, nämligen det förbund med Ryssland, som Sverge
vid samma tid ingick. Förhällandet med detta sed-

nare var, som följer.

Ar 1724 hade Sverge ingått med Ryssland ett

förbund, som skulle vara i tolf år. flere gånger

mot slutet af besagde tiderymd, hade regeringen i

Petersburg, enligt det gamla förbundets föreskrift,

begärt dess förnyande, hvilket den i Stockholm lik-

väl undanböjt, förebärande, att tiden ännu icke vore

inne. Men sedan nu förbundet med Frankrike blif-

vit afslutadt, och af de tolf åren endast några må-
nader återstodo, yrkade England och Ryssland omigen
och med ökad ifver på nämnde förnyande. Svenska
regeringen lyssnade till anbudet. Hemliga Utskottet

hade en dylik åtgerd visserligen afrådf, men ej för-

bjudit, utan tvärtom medgifvit, så framt nämligen

regeringen funne omständigheterna leda dertill. Horns
parti påstod nu, att, emedan rysska anbudet syftade

endast på ömsesidig fred, skulle dess tillbakavisande

väcka misstankar och kanske locka hofvet i Peters-

burg att angripa Sverge i stället för Turkiet; —
men att, om förnyandet medgåfves, kunde Sver;,e

påräkna säker fred och nämnde betydliga penninge-

understöd; hvarjemnte Ryssland, tryggadt på vestra

sidan, skulle medelst ett krig mot Turkiet uttömma
sina krafter på samma gång. som freden ökade Sver-

ges. Hemliga Utskottet af år 1734 hade ock upp-
manat regeringen att i allmänhet underhålla vän-

skapen med främmande magter, uttryckligen också

med Ryssland, åtminstone tills vidare. Dessa skäl

blefvo ogillade af hattpartiet, och härom uppstodo

inom rådet häftiga tvister, i synnerhet sommaren
1735. Gyllenborg framhöll nödvändigheten af att

begagna del gynnande tUlfällel; nämligen att med
Turkiets och Frankrikes hjelp återtaga förlorade län-

der och hämnas pä Ryssland, med hvilken siat man
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ändå förr eller sednarc måste råka i delo, och dä
kanske utan alt hafva stöd af någon bundsförvandl.

Häremot talade främst Arvid Horn, hvilken uttryckte

sin förvåning deröfver, att vid sjelfva rådsbordel fun-
nes personer, hvilka sökte inleda Sverge i nytt krig.

Sådant passade ej sanna fosterlandsvänner; ty, att

hoppet om Frankrikes understöd vore ett luftslott, kun-
de tydligen skönjas, bland mycket annat, också af det

sätt, hvarpå Danzig året förtit lemnades i sticket m. m.
Tvisten blef så liältig och långvarig, att Fredrik nöd-

gades afbryta öfverläggningen. Vid målets återupp-

tagande ökados hettan. Horn sökte visa, alt Ryss-

land både som vän och som fiende vore för Sverge

af oändligt större vigt än det aflägsna Frankrike, och

att man derjöre borde fara varliga med den magi,

hvilken genom sin närbelägenhet kunde när som
häldst anfalla våra kuster. Detta tal, mente Gyllen-

borg och De la Gardie, röjde en skamlig räddhoga,

och den förre tillade: i alla händelser skall jag häldre

välja ett vådligt krig än en skamlig fred; ty det är
bättre att falla med ära än alt ruttna under Ryss-

lands fcrla. Vid denna tolkning af fredspartiets tänke-

sätt uppblossade Horn och hans vänner, och det var

kanske nu, som Fredrik, vänd till Gyllenborg, ut-

brast: i skolen en gång inför Gud ansvara för detta

edert uppförande; hvarpå Gyllenborg genmälte: ja

väl! vi vilja detsamma ansvara. Striden räckte flere

dagar '). Men konungen och Horn hade rådsherrar-

') Berättelsen om donna liäfiiga ordvexling stöder sig på
en icke fullt iislitliij sajiesman i Biischinps Magazin fS».
11— 15. I låiispioKollen Gnncs efler densamnia intet

spår; anlingPh nian uteslutit de härda orden, eller all

dessa aldrig bliTvit falida ; atminslone icke under den

formliga råijsofvprläggninpen. Att lifligs tvister förefal-

!it, är doek liögst sannolikt. — Men att Gyllenborg slut-

Jigfn bifallit till rysska förbundets förnyande, berättas frän

ilere häli. (SkoUlosler. Misieil. Ks. Wechters ytt-

rande d. 13 ISov. 1".'8 — K g i. Bibi. Berättelse om
riksdagen aren 17."8 o<'h 17."9 af G. Bonde, s. 25.)
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nas flertal på sin sida, och förbundet med Ryssland

blef förnyadt på det villkor, att sistnämnde land, ut-

öfver sina år 1724 cjorda medgilvanden, lofvade be-

tala Sverges holländska skuld samt lemna tullfri ut-

försel af säd från östanhafs-länderna för 100,000 istäl-

let för den i Nystad 1721 utfästade summan af -50,000

rubel. I Augusti 1735 blef detta förbund afslutadt.

Något verkligen fiendtligt fanns icke, hvarken mot
Ryssland i det franska eller mot Frankrike i det rysska

/örbundet. Råda voro alster af Horns bemödande att

på alla möjliga sidor och sätt trygga Sverges fred

och oberoende; det rysska dessutom af farhåga för

de krig, Frankrikes statskonst möjligen kunde för-

anleda. Det är dock ej otroligt, hva;! några äfven

påstodo; nämligen att han både förutsåg och af nyss-

nämnde ska! önskade, det hofvet i Paris skulle un-
dandraga sig stadfästandet af det svenskt-fransyska

förbundet.

Reräkningen, om den förefanns, slog in. Frank-
rike visade mycket missnöje och ville ej stadfästa

nämnde underhandling, anförande som skäl eller

svepskäl det förbund, Sverge samtidigt alslutat med
Ryssland. Casteja påstod, att detta sednare vore stri-

dande både mot Frankrikes fördel och mot Sverges
med Frankrike ingångna öfverenskommelse; likaså,

att det blifvit afslutadt mot och utan Frankrikes vilja

och vetskap. Sistnämnde beskyllning var stridande

mot sanningen. Icke en utan flere gånger hade Horn,
och det enligt rådets beslut, redan i förväg under-
rättat (Casteja om den rysska underhandlingens be-

gynnelse och fortgång; och i början tycktes Frank-
rike ej heller halva något att mot densamma in-

vända '). Men sedermera gjordes den till föremål

RäiJsprolokoIlet om förbundets afslulande innehåller oj

heller, sä vidt vi funnit, något af Gyllenborg gifvet

hvarken bifall eller afslag; ehuru han var vid öfverlägp-

ningen tillstädes.

') Rådsprot. d. 25 Juni, d. 14 J •.!! 17.)S.
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för mycket klander. Under så uppkomna tvister,

tillät sig Casteja åtskilliga rätt sårande uttryck, till

och med om nädegäfoor, som svenska staten skulle

hafva bekommit. I sina skrifvelser sökte han ock

genom hvarjehanda ordalag göra en skilnad emellan

Sverges folk och Sverges regering; detta i tydlig af-

sigt att upphetsa det lörra mot den sednare. Harm-
sen öfver sådant uppförande, lät Fredrik hos konun-
gen i Frankrike anmäla sin önskan, att Casteja

måtte återkallas, hvilket likväl icke skedde förr än

ungefär tvä år derefter. Under tiden fortfor frans-

mannen att reta sinnena mot konungen och mot
Horn. Han utspridde hvarjehanda förklenande tal

om deras s. k. fega eftergifvenhet för Ryssland, om
deras försumlighet att begagna Frankrikes erbudna

hjelp; likaså om det sätt, h varpå de genom rysska

förbundet tillintetgjort det fransyska och dymedelst

beröfvat svenska statskassan de erbjudna underhålls-

penningarna, hvilka under de tre närmaste åren

skulle tillhopa hafva utgjort 27 tunnor guld '). I gyl-

lenborgska partiets sedermera kringlöpande smyg-
skrifter blefvo dessa penningar vanligtvis omtalade

under namn af de 27 feta stalloxarna, om hvilkas

erhållande husbonden genom sin försummelse gått

miste -).

Sådant var rätta förhållandet med fransyska och

rysska förbunden. Att om desamma ega närmare

kännedom är nödvändigt; emedan det var förnäm-

ligast genom ett anfall mot dessa åtgerder, som gyl-

lenborgska partiet slutligen lyckades störta Horn och

hans fredliga regering.

') D. v. s. 2.700,000 fl. s. m.

'-) Se för åren 475S— 17.'58 Rådsprot. samI Danska,
Franska, Öslerr. , Prcuss. och Sax. min. br. —
Riksark. Acta hislorica för frihelsliden 1719—17.^8.—
Kgl. Bibi. BerJUtolse om riksdagen 17.'58 af G. Ronde.

— Upps. Svenska Sami. Vol. 6. Nolckens beräucise, samt

Nordin. Manuscr. Fol. I.";?. — Brokind. Fol. 1738— 1739.
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TVISTERNA OM FÖRBUND MED TURKIET.

Vi minnas, huru under loppet af 1733 Frank-

rike sökte förmå Sverge till deltagande i polska

tronföljarekriget, och som lockmedel förespcglade ett

nära förbund med Turkiet. Planen kunde för till-

fället icke drifvas igenom, men blef dock hvarken af

Frankrike eller af dess svenska anhängare öfvergif-

ven. Tvärtom; Hattarnas ledare återupptogo den till

främjande af både sina personers enskilda och sitt

partis allmänna fördelar. Vid ifrågavarande tid hade

nämligen en resa till österlanden blifvit företagen af

två unga svenskar; den ene [)residenten Höpkens

son, Karl Fredrik, en då blott nittonårig yngling,

men såsom son af hofpartiels ledare redan utnämnd

till kammarherre; den andre och något äldre var

Edvard Carlsson, son af en skeppsklarerare i Stock-

holm, men, som ett löst rykte ville veta, genom sin

syster olofligt befryndad med Karl Gyllenborg. Utan

att dertill hafva något regeringens uppdrag, men,

som man tror, på tillställning af Höpken och Gyllen-

borg, öppnade nyssnämnde herrar en underhandling

med turkarna, mest genom Bonneval, en fransk äf-

ventyrare, som öfvergått till Mahomeds lära och till

sultanens tjenst. Troligtvis på anstiftan af honom
och af Hattarnas ledare, skickade bemälde resande

fram på året 1734 till sina gynnare i Stockholm

en skrifvelse, hvilken sökte ådagalägga, att Sverge

skulle vinna stora fördelar, genom upprättandet dels

af ett handelskompani på Levanten •), dels af ett

förbund med Turkiet. Hattarna inlemnade denna

uppsats till Hemliga Utskottet och begärde åt de två

ungherrarna fuilmagt att om berörde ämnen öppna

underhandlingar. Saken afstyrktes af kanslikollegium,

af rådet, af konungen. Den atisågs af många som

') Se 33- 209.
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ett den gamle Höpkens försök att bereda sonen ha-

stig befordran; men, tillade man, rikets vigtigaste

ärender böra icke anförtros åt pojkar. I dåtidens

Hemliga Utskott hade likväl, som vi veta, Hattarna

någon ötvervigt, ocli de tvä unga männen, Höpken
var då 21 år gammal, blefvo verkligen utnämnda till

svenska sändebud vid turkiska hofvet, med uppdrag

att ordna svensk-levantiska handeln, svensk-turkiska

förbundet samt betalningen af Karl den tolftes skuld

till sultanen. I förhålliiings-brefven sÖkte likväl Horn
binda deras händer, siä att inga vådligare mått och

steg skulle kunna sjelfrådigt vidtagas; en sak, hvar-

öfver nämnde herrar sedermera klagade, men för-

gäfves. Efter någon tid blef af dem hemskickadt ett

från turkiska sidan kommet utkast till förbund med
Sverge, jemnte löfte att i händelse af bifall skulle

Karl den tolftes skuld afskrifvas. Förslaget blef af

Hattarna och af Frankrike förordadt, till följe af de

vanliga drifljedrarne och med anförande af de van-

liga skälen. Men Mössorna invände: l:o att förslaget

ej kom från turkiska regeringen, utan från Bonneval

enskildt; 2:o att, om det äfven komme från regerin-

gen, så vore denna känd för sin opålitlighet och

för sina med hvarje visir-ombyte vexlade åsigter;

3:o att det erbjudna förbundet fordrade Sverges bi-

träde mot hvem som häldst '), hvilket vore för Sverge

icke blott vådligt, utan ock omöjligt, i fall det t. ex.

gällde ett Turkiets krig emot Venedig eller mot
Persien; 4:o att enligt en annan del af förslaget

skulle Sverge och Turkiet återförhjelpa Stanislaus till

polska tronen, hvilket dock numera vore en omöjlig-

het, sä mycket ogörligare, som både Stanislaus sjelf och

Frankrike tycktes hafva öfvergifvit alla dylika planer;

5:ö att den mycket omtalade levantiska handeln torde

vara ett luftslott, en plan, som icke ledde till några

fördelar. Om dessa ämnen fördes under ifrågava-

') Contra quosciinque.
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rande år långvariga och lifliga tvister. Gyllenborg,

De la Gardie och Ekeblad arbetade nämligen med
stor ifver för tiirkiska förbundet. Konung Fredrik

och Gustaf Bonde sökte öfvertala Gyllenborg att af-

stå från dessa för Sverge vådliga planer; men fåfängt.

Då emellertid Cvllenborg å sin sida ej heller mägtade
vinna rådets bifall, begärde han, att Hemliga Utskot-

tets förseglade testamente måtte öppnas; ty partiet

hoppades att derigenom få anledning till krig eller

åtminstone till riksdag. Men älven detta förslag blef

af de flesta rådsherrarna afstyrkt. I stället fortsatte

Gyllenborg och hans vänner sina försök att bearbeta

sinnena så här hemma som i Turkiet; på sistnämnde

ställe i nära förening med Bonneval. Denne skic-

kade till svenska regeringen skrifvelser, hvilka me-
delst förord och beröm sÖkte förhjeipa Höpken och

Carleson till högre ämbeten och till rymligare fiiil-

magt. Hattarnas ledare å sin sida uppmanade Bonne-
val att, utom förut erbjudna fördelar, låta i lockande

färger utmåla, huru Sverge skulle med Turkiets till-

hjelp kunna återtaga sina förlorade östanhals-länder;

detta naturligtvis i beräkning, att dymedelst så myc-
ket lättare vinna svenskarnas bifall. Genom öfver-

läggningar och tvister rörande sådana föremål egga-

des tänkesättet mer och mer till f«rberedande af de
häftiga striderna vid riksdagen 1738.

HATTARNAS FÖRSÖK ATT RETA, LOCKA. MUTA ELLER
SKRÄMMA KOM.NG FREDRIK.

Ett bland Hattarnas förnämsta syften under
denna tid var att vinna konung Fredrik på sin

sida; och för detta ändamål användes både många
och mångahanda medel. Bland annat sökte man åter-

uppreta hans gamla afundsjuka öfver Horns anseende
och magt. Man upprepade i sådan afsigt följande mot



74

kardinal Fleury rigtade vers '). Kardinalen och konun-
gen regera begge två öfver Frankrike, deruli äro de lika.

Men den förre regerar under det han lyder; och den

sednare lyder under det han regerar, deruli äro de olika.

Men besagde retemedel voro redan utslitna, och

Horn uppförde sig med sä mycken klokhet, att detta

ovännernas bemödande misslyckades.

Andra medel blefvo fördenskull tillgripna och

härvid framträdde en person, som för en kort tid

väckte mycket uppseende.

Det var Karl Gustaf Sparre, vanligen kallad Karl

Sparre, sonsons sonson af den utmärkte rikskansleren

Erik Sparre. Han hade deltagit i Karl den tolftes

fälttåg, biifvit fången vid Puitava, men snart frigifven

och 1717 af konungen upphöjd till general-adjutant.

Hos Ulrika Eleonora och hos engelska sändebudet

Carteret gjorde han sig sedermera så väl anskrifven,

att han 1719. rådet oåtspordt (?), utnämndes till

svenskt sändebud i London. Han beskrifves som en

besynnerlig man, qvick men obetänksam, vältalig

men lösmunt, ränksmidare men förflugen, inställsam

men opålitlig, skämtsam dock med anlag till tung-

sinthet, driftig men orolig, alltid skuldsatt och der-

före tillgänglig för mutor. Han gifte sig med Karl

Gyllenborgs stjufdotter, men råkade med denne sin

svärfader i en arfstvist, så häftig, att Sparre en lång

tid derefter lifligt omfattade Horns och motarbetade

Gyllenborgs parti. Men omkring 1730 kastade han

om; ty, sade somliga, tlorn ville ej bifalla Sparres

förslag till några åfventyrliga förbindelser med det

missnöjda sluarlska partiet i England: eller, sade

andra, ty Sparre fruktade, att man skulle upptäcka

Lo cardiii.i! pl Ip loi

Tous (Jcux nous donnenl la loi.

Voiln la rosscmblancp!

M.iis l'un rogni' en obpissant

Et i'autri' obnlt en regnant.

Voila la differeiice!
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def, han tagit mulor af engelska regeringen '); —
eller, sade ett tredje parti, ty numera hade Horn
blifvil föremål jnr konungens onåd. Gyllenborg deremot

för dess nåd. Tillika begynte Sparre Ijeska för frö-

ken Taube. Till följe af både det ena och andra

ocli ej minst af hans fritaliga och muntra umgänge,
blef han snart en konungens gunstling och under

mångas ogillande knöt utnämnd 1732 till general-

major, och några år derefter till landshöfding i Nykö-
ping; partivännerna valde riied flit just detta län, på
det han skulle vara nära till hands (ör att till deras

bästa använda sitt inflytande hos konungen. Under
vistelsen i London hade han mot dervarande svenska

kyrkolierden Serenius haft en långvarig och mycket
beryktad rättegång, hvilken slutades till fordel för

Serenius. Sådan var den man, hvilken under dessa

brytningar mer och mer framträdde på skådebanan
såsom en bland hattpartiets mest anlitade och verk-

samma anhängare.

Det var i sådan egenskap, han vid ifrågava-

rande tillfälle begynte inför konungen med mörka
färger utmåla de faror, som nästa riksdag skulle

nxHJföra, till följe af allmänhetens s. k. förbittrina

mot Horn, i sammanhang hvarmtd han bad Fredrik

trygga sin ställning genom att i tid draga sig tillbaka

från nämnde herre -). Derjemnte, och med upptagande

af den gamla anklagelsen 3), läto Hattarna i början

af 1737 tillfala Horn, såsom den der icke åt konun-
gen och rådet meddelat alla de bref, Sparre i egen-

skap af svenskt sändebud i London hade hemsändt.

M<'n Horn egde alla ifrågavarande papper i behåll,

och lyckades ådagalägga, alt de undanhållna skrifvel-

serna varit enskilda meddelanden och inga ämbets-
bref; ja, att Sparre till och med en gång bedt Horn

') Preuss. min. br. d. ii Jan. 1730.

') Franska min. br. i Mars och April 1787.

ä) Sidd. 40—43.
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hålla dem hemliga, på det de icke måtte komma till

hans svärfaders och då varande fiendes, Gyllenhorgs,

ögon ']. Afven detta försök blef sålunda fruktlöst;

och när den gamle statsmannen någon tid derefter

föll i en längre sjukdom, säg man Fredrik flere

gånger hedra honom med sina besök ^).

Nu beslöt franska styrelsen att tillgripa ett an-

>
nat lockmedel; nämligen förespeglade utsigter för

hessiska huset till ökade besittningar i Tyskland och

till konungslig tronföljd i Sverge, och, säges det, för

Fredrik sjelf till ökad konungamagt; — allt detta

genom Frankrikes hjelp. Casteja var dock för le-

dandet af en dylik underhandling mindre lämplig;

emedan han råkat i öppen och personlig fiendskap

till konungen. Fleury valde i stället den fordom

i Svergcs tjenst anställde fransmannen öfverste Silva,

en tapper krigare, men tillika en orolig och egen-

nyttig partivinglare. Det första bevittnades af de

ärofulla sår, han under Karl den tolftes krig erhållit;

det sednare af de många förtroende-uppdrag och un-

derhålls-penningar, han mottog, fram och tillbaka, än

af Fredrik, än af Kyssland, än af Frankrike; vanligt-

vis för att muta eller öfvertala personer till öfver-

gång från ena lill andra partiet. På sådant sätt hade

han sednast under riksdagen 1734 lemnat Hattarna

goda handräckningar, och som värd tjenstgjort vid

en af de fria talTlar, Casteja höll för sina anhängare;

men härigenom hade han ock ådragit sig den förra

gynnaren, koniuig Fredriks ovilja och blifvit afske-

dad, hvaremot han till ersättning bekommit fransyskt

årsunderhåll.

') Franska min. br. Jan. i7."57.

'j Danska min. br. d. 25 Mars 1737,
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Denne Silva uppehöll sig vintern 1737 i Paris,

och mottog då af en högre fransk ämbetsman be-

mälte uppdrag till konung Fredrik. Han skulle dess-

utom vid resan genom Kassel rådföra sig med ko-

nungens bror, landtgrefven Wilhelm, hvars son Fred-

rik var den, som enligt förslaget skulle förhjelpas till

tronföljden i Sverge. Af Fleury sjtlf bekom Silva,

så vidt man vet, ingen skriftlig fullmagt; icke ens

någon muntlig, utom några i allmänna ordalag gifna

föreskrifter, hvilka kunde efter behof tydas både

från och till. Genom hemliga förbindelser i Paris

hade emellertid engelska hofvet erhållit kunskap om
planen och genast lemnat svenska regeringen nödig

underrättelse.

Sedan Silva på föreskrifna sätt besökt Kassel,

kom han vårtiden 1737 till Stockholm och begärde

hemligt samtal med koruuigen. Men till följe af den-

nes ofvannämnde ovilja, förllöto llere dagar och for-

drades mycken bemedling, innan företräde kunde er-

hållas. Kanske fordrades ock några dagar, innan

Fredrik och Horn m. fl. hunnit ölverenskomma om
det sätt, hvarpå Silva och hans redan i förväg kända
förslag skulle behandlas. Casteja, som misstänkte ett

och annat, rådde sin landsman till mycken försigtig-

het. Det var också blott i enrum med Fredrik, som
Silva framställde sitt uppdrag och lofvade att vid

nästa riksdag söka med tillhjelp af Frankrikes vän-

ner genomdrifva den hessiska tronföljden. Fredrik

efterskickade den i grannskapet varande Gustaf Bon-
de, och Silva tillät sig att i dennes närvaro upprepa

nämnde förslag, hvilket konungen lofvade taga i

öfverväga nde.

Men utgången blef helt annorlunda, än Silva

väntat. Dagen derpå infann sig nämligen Fredrik i

rådkammaren, utvisade skrifvarne och omtalade seder-

mera det gjorda förslaget och tillika sin egen harm der-

ölver; ty, sade han, Gud skall veta, att jag aldrif/

tänkt på främjande a/ nåyon hessisk tronföljd, än
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mindre haft i sinne att någon derlU! an/jc/alla. Uådet,

för hvars flesto medlemmar sakiri troligen var en
nyhet, begärde några dagars tid till ölverläggning

om det vigtiga ärendet.

Man misstänkte några hattpartiets ledare för

hemligt medvetande af denna stämpling, och i rådet

hördes Gyllenborg vid ett par tilllällen söka före-

taget till det bästa uttyda. Men samma företag stod

i öppen strid emot gällande stadgar och beslut, hvilka

Silva bort ställa sig till efterrättelse. 1 sjelfva verket

var han således förfallen till straff. Men, emedan
rådet förstod, att han gått franska regeringens ären-

der, ville man ej använda lagens hela stränghet. Man
lät icke ens borttaga hans papper, kanske ock af

farhåga att i dem finna mer, än man önskade finna.

Gyllenborg talade väl för än större skonsamhet, men
fåfängt; ty på Lagerbergs förslag blef Silva inom
tjugofyra timmar och under bevakning förd från

Stockholm och sedermera -öfver Sundet till Danmark.
Knappt dit anländ, skickade han till några högre

ämbetsmän inom Sverge klagomäJ öfver orättvis be-

handling, och anhållan om lejd att få komma till-

baka och försvara sig. Men detta beviljades ej.

Fleury förnekade allt deltagande i saken, och oss

veterligen blefvo sedermera inga ytterligare åtgerder

vidtagna, hvarken till Silvas belöning eller straff *).

Just vid samma tid gjordes ett ytterligare för-

sök i likartad rigtning, ehuru på annan väg. Vi

hafva berättat, huru Fredrik till följe af många
kärleksäfventyr, opålitliga gunstlingar och klen hus-

hållning nästan oupphörligen befann sig i svår pen-

ningebrist. Denna omständighet var känd af alla

•) Danska. Franska, Saxiska min. br. — Upps.
Sv. saml. Vol. 6. Nolckens berättelse.
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och blef begagnad af många, till och med af utländ-

ska magter, h\ilka, sade man, flere gånger sökte ge-

nom hemliga understöd vinna honom för sina af-

sigter. Redan omkring 1720 talade ryktet om dylika

af Preussen erbjudna och af England och Frankrike

lemnade gåfvor. Ar 1726 och under valet mellan

wienska eller hannoveranska förbunden, skall Fredrik

hafva blifvit för det sistnämnde vurmen genom en

betydlig årspenning, som England sedermera en längre

tid åt honom utbetalade '). När man ville hindra

Sverges inblandning i polska tronlöljarekriget, blef,

säges det, Fredrik i sina fredliga åsigter ytterligare

stadfästad genom en större summa, hvilken Ryssland
honom personligen öfverantvardade under föregilvande,

att han skulle utdela dem bland Hemliga Utskottets

medlemmar -j. Ar 1734 up|)hörde England med be-

talningen af ofvannämride årspenning. Då öppnades
med Frankrike hemliga underhandlingar om någon
dylik hjelp eller vängåfva. som det skulle heta ^).

Man påstår, att Fredrik begärt 100,000 écus, och
att svenska sändebudet låtit lörstå, huru det var till

följe af sina kärleksförbindelser, som Fredrik behöfde
nämnde penningar. Fleury skall dock hafva tyckt

summan lör stor *); kanske cck ärjdamålet för smut-
sigt, i synnerhet för en kardinal att befrämja. Un-
derhandlingen blef den gången afbruten.

Karl Sparre hade, i egenskap af svenskt sändebud
i London, egt kunskap om den årspenning, Fredrik i

flere år från engelska regeringen uppburit. Nu mera
öfvergången till hattpartiet, vände han sig våren 1737
till Casfeja med det förslag, att Frankrike borde ge-

nom samma slags medel vinna samme Fredrik, och

') Franska min. br. Mars—Maj 1737. Preuss raio.

br. d. 15 Mars 1727.

') Franska min. br. d. 20 Aug. 1737.

*) Saiiska min. br. d. 28 Apr. 1734.

*) Franska min. br. d. 7 Maj 1737.
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han trodde sig förutse, det anbudet skulle mottagas.

Men just i detsamma inträlTade Silvas nyss berättade

olycka. Sparre drog sig något tillbaka, befarande, att

af konungen blifva på samma sätt förrådd. Men
uppmuntrad af Casteja samt i förlitande på Fredriks

nåd och nöd, fattade han åter mod och vågade för-

söket, väljande dertill dagarna före sin flyttning till

Nyköping. Anbudet inleddes genom hvarjehanda tal

om den förlägenhel, hvaruli konungen sig befann; om
Sparres varma deltagande och h/liga önskan atl på nå-

got sätt afhjelpa dess obehag o. s. v. Andtligen framkom
han med sjelfva förslaget; nämligen, att Fredrik bor-

de mot något betydligt understöd öfvergå till Frank-

rikes parti. Farhågan, att konungen skulle härvid

ådagalägga något missnöje, någon vrede, var öfver-

flödig. Knappt hade Sparre framställt sin plan, förr

än Fredrik inföll: jag har sjelf tänkt på någonting

sådant! Men hur skall det gå för sig? Ofverlägg-

ningarna fortsattes, och konungen beräknade, huru

han skulle genom denna öfvergång vinna många krigs-

lystna och rysshatande hjertan, och han slutade med
att uttala sin tacksamhet lör den vänskap, del del-

tagande, Sparre ådagalaggt '). Huru denna under-

handling sedermera fortsattes och afbröts, känna vi

ej, endast att den afbröts; emedan någon dylik öfver-

enskommelse icke, oss veterligen, blef afslutad.

Troligtvis var det vid denna tid, man sökte att

äfven på nedanstående sätt inverka på och skräm-

ma Fredrik. Dennes vänner hade någon gång klagat

öfver ständernas njugghet mot hofvet. För att på

en gång vederlägga sådana tillvitelser och derjemnte,

om så behöfdes, reta ständerna, lät man utarbeta en

förteckning på alla de summor, statskontoret hade

') F råns Ii .1 min hr. il. i!) Juli ocli '20 Auf:. 1737.
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hade utöfver det lagliga anslaget, för hofvets räkning

utbetalat. Dessas belopp för åren 1723—1738 steg

till 984,473 ') d. s. utoui livad som blifvit kostadt på

lustslott och kungsgårdar -). Uppsatsen, anklagelsen

tyckes dock ingen gång halva blifvit framdragen. Vi

känna ej orsaken och liafva i allmänhet anträffat en-

dast få och spridda spår af denna, dock troligtvis med
nämnde plan sammanhängande åtgerd.

Sedan ofvannämnde alla försök befunnits otill-

räckliga eller oanvändbara, tillgrep man ett annas

som skulle gå Fredrik närmare till hjertat. Det v;5r

gyllenborgska partiet, hvilket, om icke tillställt, åt-

minstone i flere år gynnat konungens förbindelse med
fröken Taube, hvadan hon och hennes föräldrar hörde

under samma tid till samma liga. Men parti-omkast-

ningen 1734 sträckte sig äfven till dessa personer;

ty vid slutet af sistnämnde år ansågs fröken Taube

och hennes föräldrar stå på Horns sida. Om orsa-

ken till deras öfvergång känna vi ingenting mer, an

redan berättadt är. Emellertid blef nämnde fröken

och hennes slägt numera ett föremål för Hattarnas

ovilja. Ryktet ville veta, att de genom hvarjehanda

.medel, äfven genom beskyllning för olofliga förbindel-

ser med andra personer, t. ex. med den vackra kam-
martjenaren Wilcken, sökte bringa henne i onåd; men
att hon genom nattvardens begående, som bevis på
sin trohet, lyckades skingra Fredriks misstankar •^).

Hattarna vände sig då till Ulrika Eleonora för att

medelst underrättelse om flere til! ämnet höran-

de omständigheter egga henne till häftigare uppträ-

') Deruli inberäknad kostnaden för lipssiska resan.

') Stalskonioret. hvarest finnes ofvannamniJe förlockning

uppgjord d. 17 Juni 17.58.

*; Danska nr)in. br. .\Iaj uch Nov. 17.56.

I-ryxelfs Der. XXXIV. 6
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den '), men fåfängt. Hattarna sökte nu skrämma både
konungen och fröken Taube genom att uppreta all-

mänhetens ovilja mot ifrågavarande förbindelse, och
genom att hota med en formlig anklagelse. Våren
1738 blefvo ock kringspridda tvänne smygskrifter, den
första kallad Lisa husbondes bref till erkebiskopen,

och den sednare Annika Fjollas bref Ull Uppsala
domkapitel -); den ena med allvarets, den andra

med skämtets vapen angripande konungen och hans

frilla; likaså erkebiskopen, som icke allvarligen höjt

sin röst mot det brottsliga lefvernet. Båda skrifterna

hade det gemensamma syfte att låta till sä många
som möjligt komma kunskapen om besagde förhål-

lande. Denna del af planen lyckades, men icke den

förra, nämligen att tvinga Fredrik tillbaka till hatt-

partiet. Han blef tvärtom och till följe af alla dessa

stämplingar än mer uppbragt mot Hattarna i allmän-

het och mot Karl Gyllenborg i synnerhet och öfver

motsägelserna i deras uppförande; t. ex. att först

gynna förbindelsen med fröken Taube och sedermera

densamma angripa; likaså att först och länge arbeta

för Ryssland och mot Frankrike, men att sedermera

utan något antagligt statsskäl kasta om till fullkom-

ligen motsatt uppförande. Vid början af brytningen

med Gyllenborg, och när denne sednares parti begynte

anställa olvanbeskrifna uppviglings-försök, sade honom
Fredrik midt i ansigtet: jag hoppas, att ni icke låter

hämndlystnaden förleda eder till deltagande i dessa

orostiftelser ^). När emellertid stämplingarna fortforo

och ökades, kunde Fredrik ej längre styra sin harm.

Vid flere tillfällen hördes han utfara mot hattpartiets

ledare, t. ex. mot De la Gardie % men i synnerhet

mot Gyllenborg, hvilken han kallade en krångelmaka-

') Danska min. br. Maj 17.58.

^) Båda finnas i Nordin. Fol. Manuscr. Tom. II. och män-
gensiiides.

,') Franska min. br. d. S.S Okt. 4735,

'') Franska min. br. 1736.
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re, den han aldrig mer ville i sin fjensl använda ').

o. s. v. Till följe af vanlig slapphet stannade dock
oviljan vid blotta orden, och utan att några vigtiga

följder deraf spordes.

YTTERLIGARE FÖRSÖK ATT MOT HORN OCH HANS FREDLIGA
STATSKONST UPPRETA ALLMÄNNA TANKESÄTTET.

Samtidigt med dessa stämplingar kring konungens
person, fortsatte Hattarna sina bemödanden hos all-

mänheten, nämligen att mot Horn uppväcka en för-

bittring så häftig, att den skulle vid nästa riksdag

(1738) mägta genomdrifva, hvad man 1734 fåfängt

försökt; nämligen att tvinga honom och hans fredliga

vänner att vika undan för Gyllenborg och för dennes
krigiska anhängare. Under åren 1735— 1737 höll Casteja

med Gyllenborg, Höpken m. fl. hvarjehanda öfver-

läggningar om de för sådant ändamål verksammaste
medlen. Docli, skref han, behöfcer jag icke sjelf myc-
kel framträda, emedan Horns .svenska ovämier sjelf-

mant och ifrigt arbeta mig i händerna -). Dessa
herrar meddelade honom underrättelse om allt, som
företogs, och inhemtade hans råd om allt, som borde
företagas. Dessutom hade han mutat en sekreterare

i kanslikollegium och det så i hemlighet, att denne
under ilere års tid gick fransmannen pä allt sätt till

hända, utan att oss veterligen förhållandet bief upptäckt.

Ett medel, som hattpartiet olta och med både
skicklighet och framgång använde, bestod i visor,

smyg- och stundom verkh'ga nidskrifter. Genom dessa

blefvo Horn och hans fredliga statskonst och i syn-
nerhet förbundet med Ryssland utmålade i så mörka
färger som möjligt. Man tadlade icke blott, hvad
med skäl kunde tadlas, utan ock det, som i sig sjelft

var berömvärdt; ty med uppsåt eller af parti-förblin-

') Sax i sk a min. br. d. 7 Maj 1737.

*) Franska min. br. d. VI Nov. 17.'5.'>, saml hela hans
brefvexling 1756 och 17.37.
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delse vanställde inan det, som förefanns, och tilldik-

tade sådant, som aldrig förefunnits. Som skrift-

eller tillställare gissade man på Höpken och än mer
på ledamoten i lians kollegium, kommers-rådet Törne,

hvilken troddes mutad af Casteja. Många misstankar

föllo ock pä Karl (iyllenborg, hvilken var känd för

sin qvicka och lifliga penna. Som kringspridare upp-

gafs Karl Carleson, hvilken liksom brodern var Gyl-

lenborgs skyddiing. Vid något tillfälle lät Fredrik i

rådet uppläsa en bland dessa smygskrifter. Utan

någon yttre anledning uppstod då Gyllenborg och be-

dyrade, alt han livarken skrifv ii eller ens sed ifråga-

varande uppsats. Fredrik svarade: h rartill hehö/s

denna försäkran ; det är ju inyeit, ^oui anklagat eder ').

Någon tillförlitlig uppgill om förCattarne till ofvan-

nämnde skrifter finnes dock icke. Dei är ej heller

otroligt, att en eller annan bland desamma kommit
från personer, som icke hört till den egentliga ligan,

men som varit ledda af fast tro på dess uppgilter

och af varm nitälskan, för hvad man utmålade som
fäderneslandets ära och välfärd. Vid samma tid för-

des i Paris mellan å ena sidan jesuit- och regerings-

partiet och å den andra jausenist- och motstånds-

partiet en häftig strid, också den bland annat medelst

visor, strö- och smvgskrifver. Det tycks vara efter

sådana mönster, som några bland de i Sverge utgilna

bildat sig; bland andra kanske ock den sedermera ofta

begagnade versform, som slutar strofbyggnadens delar

liied orden: allt väl! — ni for.^lär mig räl~). Dessa

uppsatser och visor blefvo i kanske tusentals afskrif-

ter spridda kring landet samt sjungna, lästa och ofta

till sitt innehåll trodda. En qväll fanns en dylik laggd

på Fredriks hulvudkudde '). En morgon sågs på
Horns gårdsport uppslaget en afskrift af 2:dra Maccab.

') Danska min. b r. d. 19 Mars 17.56.

*) Franska visan har: Eh bieti! — Vous th'enlen(lez bien t

^) Dajiska min. br. d. 4 Maj 1756.
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4: 50. så lydande: men Mendaus blef vid ämbetet af

någras hjelp, som väldige voro i gärdenom, som nytta

af honom hade; och vardt ju längre, ju argare, och

lade horgarenom ') alla plägo uppå. Några bland

nidskrifterna blefvo vid kåken uppbrända; men andra

afskrifter deraf eller andra likartade uppsatser kommo
i stället, och en dag fanns pä kåken uppspikadt

ett exemplar af det sista ryssk-svenska förbundet,

dock afsvedt i alla fyra hörnen -); liksom man velat

derigenom tillkännagifva, att just nämnde afhandling

och icke någon bland smygskrifterna bort vid samma
kåk uppbrännas. Man gick än längre och lät utspri-

da afskrifter af svenskt-franska förbundet, dock för-

falskade på det sätt, att nämnde afhandling skulle

synas för Sverge gagneligare än den i sjelfva verket

var; alltsammans i afsigt att reta allmänna tänkesättet

mot Horn, genom hvilken, sade man, detta så för-

delaktiga förbund blifvit tiliintetgjordt. Regeringen

fann sig slutligen föranlåten att till kollegier samt läns-

och stiftsstyrelser sända rigtiga afskrifter af nämnde
statshandling med tillsägelse att de samma ytterligare

kringsprida och således upplysa allmänheten om verkliga

förhållandet. Måhända var det denna tid och i nu om-
talade afsigt, som enligt ett sannolikt rykte Gyllenborg

sjelf, eller genom några sina vänner uppsatte en skrift,

kallad Efterrättelser om regemeuts-förändringen i Svea

liike år 1719. Den vanställde i flere fall dessa händelser

och vanligtvis i rigtning att svärta Ulrika Eleonora,

Fredrik och Horn, samt rentvätta Görtz. Under hol-

stein-gottorpska regerings-tiden, eller 1770 blef skrif-

ten tryckt ^), och har oaktadt sina många origtig-

heter länge blifvit begagnad som historisk källa.

De påståenden, de anklagelser, hvilka Hattarna vid

denna tid förnämligast rigtade mot Horn, voro, att han

') Afser Horns motstånd viil inrättandet af nlskilliga med
statsanslag understöilda handelsUompanicr och fabriker.

') Danska min. br. d 9 Maj 17.-8.

'j Lönboms Hislor. Märkvärdigheter. S. 136. 3. 2,
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skulle motarbetat svenska handelns och fabrikernas och

således äfven borgerskapets uppkomst; — att han ute-

slutande gynnat och befordrat sina vänner och anhö-

riga, och i synnerhet medlemmarna af den gamla

högadeln. Vi hafva redan omtalat sistnämnde be-

skyllning och dess ringa grad af rättvisa ^). Den
blef dock gång på gång framdragen och begagnad, och

Karl Gyllenborg skref ett skådespel, kalladt Spriilt-

höken, hvilket ansågs begabba anspråken och levnads-

sättet inom besagde samhällsklass,' och ^blef ofta och med
bifall uppfördt. Sinnesstämningen rörande denna punkt

vardt ytterligare uppretad genom följande tilldragelse.

Erik Julius Bioerner, en utomordentligt nitisk och

arbetsam fornforskare, lät sin brinnande kärlek för

fordna tiders minnen öfverflyttas äfven pä deras in-

rättningar och samhällsförhållanden. I en vid samma
tid utgifven skrift liknade han gamla adeln vid guld

och juveler, den nya vid halm ; den gamla vid gammalt
vin, som gifver helsa, den unga vid nytt vin, som jäser

i magen o. s. v. Af regeringen blef visserligen denna

del af skriften indragen och författaren skrapad. Men
hans uttalade satser blefvo bekanta och bidrogo att

stämma tänkesättet mot Horn och för Gyllenborg -).

Hufvudsakligaste anklagelsen mot den förstnämnde

förblef dock det med Ryssland 1735 ingångna för-

bundet, och att han derigenom tillintetgjort det sam-

tidiga fransyska; — att han sålunda beröfvat svenska

staten ett understöd af 27 tunnor guld; — att han

öfvergifvit Svcrges gamla och trogna vän Frankrike;

— att han deremot förbundit sig med England, som
1719 bedrog Sverge, och som sedermera sökt fjettra

dess jernverksrörelse och tillintetgöra dess ostindiska

handel ;
— att lian, hvad än värre var, förbundit sig

med Sverges dödsfiende Kyssland; — att han, vare

sig af ålderdomssvaghet och feghet eller af rysskt

') 31. 177. 32. 9, 10.

'] Danska min. b r. 1738.
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inflytande,^ höll på att göra Sverge till ett lydrike

under dess östra granne; — att han försummat det

gynnande tillfället till förbund med både Turkiet och

Frankrike, således ock tilirållet att med dessas hjelp

kurma återtaga förlorade östanhafs-länder. Ryssland

hade just nu angripit turkarna med ett häftigt krig,

hvilket fördes i det hela med lycka, dock stundom

med rätt kännbara förluster. Dessa sednare förstora-

des och anfördes såsom skäl för Sverge att begagna

tillfället, och tillika som bevis på ryssarnas iöga

duglighet i krig, i hvilket hänseende Narwa-segern

återigen och triumferande åberopades. Någon person

af hattpartiet började inför hofkansleren v. Kochen

tala om svenskarnas missnöje med fredslugnet och

om deras längtan efter krig. Kochen skall hafva

svarat: ingen kan hindra dem frän att tala; men de

torde nog tystna, när Ryssland börjar utrusta sina

galcrer. Detta uttryck blef af hattpartiet tillvarataget,

ofta upprepadt och tolkadt som vanhedrande för sven-

ska modet och som ett försök att med ryssk härsmagt

skrämma ständerna. Hofkansleren, den kocken, sade man,

blandar alU för myckel ryssk hvitlök i sin anrättning ').

De svenskar, som förnämligast ledde rörelsen,

voro Höpken, Karl Gyllenborg och i ställe för Fersen,

som aOidit, den ofvanbemälte Karl Sparre, genom
hvilken triumviratet åter blifvit fullsatt. Som ännu

underordnade, men skickliga och ifriga medhjelpare

omtalades i synnerhet Karl Gustaf Tessin, Karl Otto

Lagercrantz och Nils Palmstierna; likaså tvänne Stock-

holms-handelsmän, Kierman och Plomgren, hvilka

enligt Mössornas påstående skördade mycken vinst

af de handelskompanier, Höpken grundat och be-

skyddat. Afven fruntimren togo liilig del i rörelsen;

de flesta naturligtvis hyllande det parti, som förde

kraftens, krigets och det stolta mannamodets språk;

') Franska och Danska min. br. frän denna lid. —
Upps. Sv. sami. Vol. 6. Nolckens berättelse. —
Bergshammar. T. G. Bielkes brclvexling.
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dessa tänko- och talesätt, som städse och lifligt anslå

qvinnohjertat. Was teir liehen (hvad vi tycka om)
voro ock de ord, med hvilka hjeltinnorna beledsagade

sina skålar till Hattarnas ära och för Hattarnas

framgång; ord, hvilka shitligen blefvo ett valspråk,

ett igenkänningstecken för hela partiet. Inom säll-

skapskretsarna stod i spetsen för detta tänkesätt riks-

rådet De la Gardies grefvinna, född Hedvig Katarina

Lillie. Mannen var en person af medelmåttiga egen-

skaper, hans grefvinna deremot i hög grad angenäm
och behaglig, oaktadt nu fyllda 40 är; derjemnte

qvick, liflig, häftig och lidelsefull. Enligt en smyg-
skrift ^) hade hon åtskliliga förbindelser med en ung
Sture. Enligt fiere andra var hon förälskad i Casteja

och derföre hans parti af själ och hjerta tillgifven.

Sedan Höpken 1741 aflidit, skall det hafva varit hon,

som förnämligast ledde både Karl Gyllenborg och

hela hans parti. Efter sin mans död, flyttade hon

till Paris, bortslösade en god del af sin förmögenhet

och antog slutligen katolska läran ^j. Den andra

hattpirtiets förespråkerska var hofTröken Henrika Ju-

liana von Liewen, visserligen misstänkt för tadelvärda

kärleksförbindelser ^], men derjemnte vacker och qvick

och derföre af stort inflytande på sällskapslifvet och

på de tänkesätt, som derifrån utbreddes. En tredje

var öfverste v. Buddenbrocks fru, en holländska, hvil-

ken med sitt lifliga och stolta lynne hjelpte till att upp-

blåsa stridslystnaden och att således framkalla det fin-

ska krig, som slutligen kostade hennes man hufvudet.

Vigtigaste personen i hela förbundet var tvifvels-

Ulan Casteja, såsom den der mägtade leda både den

ena och den andra, dels genom grefvinnan De la

') Skokloster. Miscellan.

') Upps. Nordin. Fol. K. KaraktPiist. samt en der be-

Ontlig smygskrifl. m. fl.

•) Kongl. Bibi. Sagobrott om I7öi års riksdag, s. 47.

59, 74. Se ock 3t. i99.
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Gardie; — dels genom sin nära kunskap om hattpnr-

tiets fordna förbindelser med Ryssland; — dels genom
Frankrikes mutor, som han kunde efter behag ut-

dela; — dels genom Frankrikes magt, som han kunde

efter behof åberopa. Inflytandet minskades dock i

någon mån genom en stelhet och tillika en häftighet,

som stötte tillbaka många, både höga och låga, och

föranledde den omtalade brytningen med konung

Fredrik. Mössornas ovilja mot hans person öfvergick

slutligen till våldsamheter. En höstnatt 1737, när

han vid »?««%, ovanlig dd» gick hem från en sin

förtrogna vän bland rådsherrarna, skall han hafva på

gatan blifvit af förklädda personer ölverfallen, genom-

pryglad och h()tad med dylik behandlijjg omigen •).

Ungefär vid samma tid blef han ändtligen af fran-

ska regeringen återkallad. Han lemnade; då åt sina

vänner en skrift, som sedermera blef mycket be-

kant under namn af Gastejas testamente. Den var

uppsatt med tillhjelp af några hattpartiets ledare, och

innehöll först en från deras synpunkt uppfattad be-

rättelse om underhandlingarna rörande de sista fran-

ska och rysska förbunden; och sedermera en anvis-

ning om det sätt, hvarpå under nästa riksdag Hattar-

na borde angripa sina motståndare, till och med de

skäl, de ord, som borde begagnas både vid anklagel-

sen och vid vederläggandet af de motskäl, man förut-

såg, att hornska partiet skulle anföra. I stället för

Casteja kom som franskt sändebud till Stockholm en

grefve S:t Severin, en statsman, lika slug och försla-

gen som den förre; men mera lugn, sansad och för-

sigtig och således för Mössorna mera farlig. Han
visade personlig aktning för Horn och låtsade ogilla

Hattarnas hetsigheter; men gaf dem hemligen både

understöd och uppeggande råd, alltsammans med
följder, som fortsättningen af denna berättelse kom-
mer att framlägga.

Danska min. br. cJ. 9 Dec. 17!57.
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Under försvaret mot dessa lifliga och mångsidiga

angrepp, uppförde sig Mössorna jemnförelsevis med
lugn och värdighet. Dock tillät sig äfven detta parti

att utsprida nidskrifter samt att hemligt underhandla

med utländningen och mottaga dennes penningar.

Horn underhöll nära och vänskapligt' umgänge med
engelska sändebudet och stod i förbindelse med det

rysska; hvadan troligt är, att äfven mellan dessa

herrar föreföllo ömsesidiga meddelanden och öfver-

läggningar i mycket af samma slag, som motpartiets.

Liksom Gasteja, utdelade äfven Bestucheff betydliga

penningesummor och höll med några sina anhängare

hemliga sammankomster på en källare bredvid Karl-

bergs lustslott '). Hornska partiet hade någon tid

ämnat trycka och bland allmänheten utdela så väl

Hattarnas smygskrifter, som sina egna motanmärk-
ningar. Men förslaget medförde åtskilliga svårigheter;

ty, om vederläggningen skulle blifva fullständig, hade

man varit tvungen att vidröra flere ömtåliga punkter,

t. ex. konungens förbindelse med fröken Taube och

hans fordna förtroende för Karl Gyllenborg m. m.
Man beslöt i stället uppsätta och kringsprida en om-
ständlig försvarsskrift, kallad Samtal mellan Philotas

och Arbas ^), hvilken sökte på ett värdigt sätt visa

obilligheten eller grundlösheten af de mot Horns sty-

relse gjorda tillvitelserna. Men just skriftens utför-

lighet, allvar och grundlighet voro mindre egnade att

vinna sådana läsare, som förnämligast lockas af infall,

känslohäfningar eller oqvädins-ord, hvarföre den ock

gjorde på massorna föga intryck. Från Horns an-

hängare utgingo väl ock några smygskrifter af ret-

') Franska min. b r. d 10 Okt. 1757. — Danska min.
br. d. 10 Juni s ä.

-) Finnes män^pnsläijps och bland annal i Nordin. Fol.

Mscpt Tom. 2.. hvilken afskrift tyckes antyda, alt upp-

satsen är af Arckenhollz. Men Upps. Sv. saml. Vol. 6.

Nolckens beräUelse m. fl. uppgifvcr presidenten Palmfelt

som författare.
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sammare art; men de voro vanligtvis mindre qvicka

och lifliga än Hattarnas. Partiet hade likväl ett

betydligt anhang inom landsorternas fredliga befolk-

ning och till och med inom hufvudstadens sällskaps-

kretsar och bland dess utmärktare fruntimmer. Främst
blef i detta hänseende omtalad en annan bland -Ulrika

Eleonoras hoffröknar, den sköna Sigrid, dotter af

riksrådet Gustaf Bonde. Till valspråk vid sina skålar

begagnade hon och hennes vänner orden: kh denke

mir's! det ville väl säga: jag tycker, jag ser del; må-
hända en anspelning på, ett gäckande af Hattarnas

stolta planer och förhoppningar. Så bief ock valspråket

användt i en bland Mössorna ofta sjungen visa, ur

hvilken vi anföra nedanstående vers:

När man kokar nu ihop

Riksdagsbuller, krig och fara;

När så niänfen vettlös glop

Tror sig rätt Törfärlig vara;

När man hemliet lar parli,

Hvar och en vill lycklig bli.

Säger jag: Ich denke mir's!

En annan smygskrift, kallad Den högtflygande

Ikarus, gjorde likaledes gäck af Hattarnas äfventyr-

liga och förflugna planer. Men, som sagdt är, i mot-

sats till Hattarna höll sig mösspartiet mera på för-

svarslinien. I synnerhet ådagalade Horn ett nästan

orubbligt lugn. Orsaken uppgafs olika, dels slapphet

till följe af fyllda 73 år och af ett nyligen genomgånget
slaganfall '>, dels det goda samvetets hopp om seger,

så snart nämligen han finge lör ständerna framlägga

en berättelse om verkliga förhållandet 2). Han hade

flere gånger förut segrat genom detta enkla och na-

turliga medel, detta lagliga vädjande till sjelfva folkets

') Danska min. br. d. 24 Mars 17.>7.

'^; Danska min. br. d. 4 Maj 1736. d. 4 Jan. 1737, d. t
Maj 17.38. — Upps. Svenska Sami. Vol. 6. Nolckens
berättelse.
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ombud, och han hoppades nu på samma utgång.

Man berättade, huru i synnerhet ungdom och office-

rare högijudt tadlade hans fredbga statskonst, och

man uppmanade honom att vidtaga några näpsande

åtgerder. Nej. sade han, lålom oss unna vår ungdom
det nöjel att med sina ord föra krig mot Rysstand

och mot svenska regeringen! En småsak förbli/ver en

småsak, blott man icke bryr sig derom. Men, tillägger

berättaren, deruti bedrog sig den store mannen; ty

ifvern växte till ett raseri, som sedermera icke på
något sätt kunde styras.

Att så skulle gå, och att Hattpartiets åsigter

skulle vinna en mängd anhängare, det låg i sakens na-

tur — och i menniskornas. Den, som talar för djerft

och kraftigt anfall mot en hotande och hatad fiende,

kan städse begagna större och ståtligare ord och an-

slå mer klingande strängar, än den, som talar för

undlallenhet, tålamod och försigtighet. I mängdens

ögon synes den förre vara en hjelte, den sednare

tvärtom. Så äfven nu. De toner, som uppstämdes,

de skäl, som anfördes, de råd, som uttalades, gäfvo

en anstrykning, ät Hattarna af stolthot, kraft och

mod, åt Mössorna af nedslagenhet, svaghet och rädd-

håga ; och på vanligt sätt, och under jubel och bifalls-

rop, ställde sig en icke ringa del af allmänheten på

de förras sida, och detta utan att hafva allvarligen

granskat hvarken ena eller andra partiets skäl.

En annan för Hattarna gynnsam omständighet

var det växande hatet emot Ryssland. Att Sverge i

början på 1600-talet begagnade det genom demetriska

oroligheterna gilna tillfället och under Rysslands då-

varande nöd ryckte till sig dettas landskap Ingerman-

land och Kexholms län, härom yttrades icke ett ord.

Att Ryssland hundrade år derefter begagnade det af
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Karl den tolfte gifna tillfället o. Ii under Sverges

dåvarande nöd icke blott återtog Ingermanland och

Kexholms län, utan ock ryckte till sig andra Sverges

eröfringar, detta blef oupphörligen åberopadt och be-

gagnadt som retmedel. Att nu i afseende på samma
Ryssland Mössorna önskade fred, men Hattarna krig,

endast denna omständighet var tillräcklig att åt de

sednare vinna en stor skara anhängare.

Anmärkom en tredje orsak! An mindre än i våra

dagar hade allmänna tänkesättet då för tiden blifvit

genomträngdt af kristendomens och förnuftets läror,

i afseende på folkens lycka och regenternas ära.

Skriftställare af alla slag, och enligt deras ledning

tänkesättet inom alla samhällsklasser ansågo för hvarje

stat ärofullare att utvidga sina gränsor och besegra

sina grannar, än att stanna inom egna gränsor och

der besegra fördomar och afskatla missbruk; ärofullare

att upprätthålla fäderneslandets förtryckande magt öfver

angränsande stater, än att upprätthålla gudsfruktan, sed-

lighet och ordning inom fäderneslandet sjelft; ärofullare

att verka utåt till magt öfver andra, än inåt till magt
öfver sig sielf. Dessa i tiden och menniskonaturen lig-

gande förhållanden jr-mnte Hattarnas flitiga bearbetnin-

gar och skaldernas uj)pmanande sånger medförde sin

verkan. Krigspartiet och dess åsigter blefvo omfattade

till och med af ett stort antal mogna och allvarligt

sinnade män, hvilka tyckte Horns lörsigtighet sträcka

sig längre än Sverges belägenhet fordrade och Sverges

ära tillät. Många dylika personer, äfven bland samhäl-

lets högst uppsatta och mest ansedda män, t. ex.

Sven Lagerberg, Karl Emil Lcwcnhaupt och Rutger
Fuchs, öfvergingo mer eller mindre till Gyllenborgs

åsigt. Som enskilda bevekelsegrunder omtalades väl

åtskilliga missnöjen ; t. ex. hos Fuchs öfver en ute-

blifven befordran, och hos Lewenhaupt öfver en mot
Horn förlorad rättegäng '). Men troligt är, att dessa

') Öslerr. min. b r. d. 4 Juni 17.38.
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i det hela välsinnade herrar varit hufvudsakligen ledda

af ärlig öfvertygelse och af den krigslystna sinnes-

stämning, som då för tiden hänförde en stor del af

deras landsmän. Naturligtvis efterföljdes de af många
lycksökare, hvilka i dessa och andra tilldragelser

trodde sig upptäcka säkra förebud till Gyllenborgs

snara seger. Visserligen funnos dessutom då så-

som alltid, många personer, hvilka i hjertat önska-

de fred, men dock instämde i ropen på krig och

på kraftiga åtgerder; detta för alt i allmänhetens

ögon synas lika modiga, lika sjelfuppofTrande, som
de, hvilka gingo i spetsen för en sådan sinnes-

stämning.

När på ofvannämnde sätt många äldre, kunniga

och sansade personer voro eller visade sig vara hän-

förda af krigslystnad, kan man lätt ana tänkesättet

hos den yngre eller okunnigare massa, som leddes

mer af sväfvande känslor än af redig tankegång, mer
af lösa rykten än af säkra uppgifter. Ehuru man
hade hvarken rättvis anledning till krig mot Ryssland,

ej heller mycken utsigt till framgång deri, hördes

dock öfverallt högljudda rop efter ett sådant; rop,

som i synnerhet kommo från krigsberälet, och allra

mest från dess yngre medlemmar. Dock yppade sig

härutinnan den skilnad, att landsortens officerare, som
hade boställen, hustrur och barn, voro mindre krigs-

lystna, än ungherrarna vid gardet '). Som beskrif-

ningar öfver den märkvärdiga sinnesstämningen vilja

vi anföra några berättelser, som främmande sändebud

hafva till sina hof hemskickat. Vi göra ur desamma
tämligen vidlyftiga utdrag; emedan det är lärorikt

att se, till hvilken höjd af obetänksamhet och för-

ifring en betydlig del af allmänna tänkesättet stundom

kan upphetsas; likaså, hvad medel partiberäkningeo

för sådant ändamål begagnar.

) Kgl. Bibi. Berällelse om riksdagen IT.-^S— IT.-^S af G.

Bonde. Sid. 42, 43.
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Österrikiska ministern skref '): för att locka

svenskarna till krig utsprider man, att rysska solda-

terna icke förstå kommando-orden; att deras värjor

ära af träd; att rysska tropparnas tillstånd i östan-

hafsländerna är eländigt; att besättningarna i Bevel,

Biga m. m. bestå blott af kalmucker och tartarer, ö. s. v.

Casteja sjelf anförde flere bevis på svenskarnas

upphetsade sinnesstämning. Danska sändebudet Lynar
beskref, huruledes många för att tillkännagifva sin krigs-

lystnad sökte i klädernas form och färg likna Karl

den tolfte. Ett annat danskt sändebud Ehrenschiold

beskref förhållandet med följande ord -): Gyllenborg

och krigspartiet understödjas af alla, som hafva ingen-

ting att förlora, d. v. s. af flertalet inom adeln. Så-

dana personer ådagalägga större oregerlighet och

dumdristighet ^) än någonsin. Regeringen vet ej rätt,

huru den skall leda ärenderna för att hindra alla

förhastade åtgerder och för att skydda Sverges fram-
tid mot raseriet hos dessa svärmande hopar, som äro

af hämndlystnad alldeles förblindade, och genom både

inhemska och utländska stämplare uppretade. Vid ett

annat tillfälle skref samme Ehrenschiold *): man har

aldrig sett hos svenskarna en sådan förbittring mot
grannen i öster. De besinna ej, att England och Hol-

land måste för handelns skull understödja Rysslands

fortfarande besittning af Östanhafs-länderna. Sådant
oaktadt, inbillar sig krigspartiet kunna återtaga dessa

fordna besittningar ; men leken torde sluta så, att sven-

skarna i stället förlora äfven Finnland. I alldeles

samma anda men med utförligare ord beskrifves för-

hållandet af mecklenburgska sändebudet Koppen. En
svindel, sade han, har bemägtigat sig Stockholms ung-

') Den 22 Aug. 1738. Jfr. Bergshammar. T. G. Bielkes

brefvexling våren 17."?8.

') Den 7 Dec. 1736.

^) Ungesliim und TollkUhnlieJt.

") Den 4 Nov. 1737.
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dom, sä att den enstämmigt ropar efter krig, i synner-

het underofficerare, fänrikar och löjtnanter vid gardet;

likaså några unga kaptener och hofherrar. Utan er-

farenhet af ett fälttags lidanden och allt för häftig att

lyssna till varningar derom framgår ungdomen med
dag efter dag ökad djerfhet och blyges icke att vid en

kopp kaffe eller ett glas vin, serdeles hos franska

sändebudet, omtala konungen, grefve Horn och des-

sas vänner som rädda stackare, de der böra vika

undan för en bättre sakernas ordning; och mänga
fruntimmer berömma sädana unga hjeltar och instäm-

ma i deras åsigter. På ett annat ställe omtalar han

följande uppträde. Svenska sändebudet i Petersburg

Ditlmer ') inberäUade, huru rysska regeringen, oaktadl

några mot turkarna lidna jörluster. hade i trakten

kring Petersburg sä mycket troppar, att dessa, vid

första tecken till fiendllighel, kunde öfoerscämma och

härja Finnland, innan svenskarna hunnit dilskicka

tillräcklig försvarsstyrka. Uppgiften var viglig, äfven

sannfärdig; men stred mot de åsigter, krigspartiet

ville hafva. antagna, och det var fåfängt att tala för-

nuft med denna häftiga svärm. Den tvärtom klandrade

med bitterhet bcmälle Diltmer, såsom den der af feghet

inbillade sig, att svenska troppar kunde hafva något att

frukta af en uppbådad massa ryssar, utan krigstukt,

utan öfning och dessutom de flesta förlamade eller lemnta-

lylta, som man beskref dem. Denne Ditlmer, sade

man ytterligare, är ingenting annat än en skyddling,

en slaf, ett språkrör åt grefve Horn, en fosterlands-

förrädare, som vore värd att i sina fötter upphängas.

På ett tredje ställe tillägger samme berättare: tvä

köpmän, Plomgren och Kierman, föreslå och försvara

skålen: Was wir lieben! hvilken för närvarande

är detsamma som en krigsförklaring mot liyssland.

Oenigheten och partisinnet sträcka sig ock till de

') Det tyckes halva varit denne man och icke iNolckcn.

hvilken af andra namnes.
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borgerliga husen, ja äfven till dev obetydligaste gardes-

soldat, till sjrlfna befolkningens diiigg. OfveralU dric-

kas skålar och tvistas om dessa ämnen; till och med
hodgossar och gatsopare komma deröfver i handge-

mäng. De tvä köpmännen vinna många anhängare
och blifva tid efter annan kallade till hattpartiets

hemligaste öfverläggningar. Ungdomen gör sig en

serdeles angenäm föreställning om kriget. Inhillnings-

kraften är i liflig rörelse. Den ene ser sig redan i

spetsen för ett kompani, den andre för ett regemente;

den tredje nedlägger vunna lagerkransar framför herr-

skarinnans fötter; den fjerde vet ej, huru han skall

använda sin lott i det hlifrande bytet; den femte om-
talar, huru han ämnar inqvartcra sig i Petersburgs

kejserliga palats, under det hans vän blifver borg-

höfding inom fästningen, m. m. Sådana beskrifningar

oui sinnesstämningen anträffas ej sällan i df främ-
nriande sändebudens bref då för tiden. Man skulle

önska, att de vore öfverdrifna. och man kunde fre-

stas att som sådana misstänka dem, men hufvud-

sakliga innehållet bekräftas ofta nog genom inhemska
författare, och genom då och sedermera iriträtTade

verkligheter.

Känslorna för frihet och fosterland, för mod och
sjelfuppoflring äro höga, herrliga, heliga. Att för

egen vinning missbruka dessa ord, missleda dessa

känslor är ett brott mot andra budet. Att genom
dem locka en varmhjertad, men obetänksam befolk-

ning till vådliga åtgerder: och att på sådant sätt

inleda sitt fädernesland i förstörande frestelser; -

den, som så bryter mot sjctte bönen i sitt Fader vår^

kan aldrig med förtröstan bedja den sjunde.

Fryxells Ber. XXXIV.
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RIKSDAGEN 1738 OCH 1739.

FÖRSTA AFDELMNGEN.

FÖRBEREDELSER, VAL AF LANDTMARSKALK OCH AF HEM-

LIGT UTSKOTT M. M.

Vid riksdagen 1734 hade ständerna som tid-

punkt för nästa sammanträde utsatt Maj månad 1738,

och tillika medgifvit, att som samlingsort skulle Norr-

köping la i stället för Stockholm väljas. Beslutet

var föranledt af regeringen, hvilken hoppades att på

detta sätt kunna undvika den inblandning och deraf

följande villervalla, som i hufvudstadcn förorsakades

genom vissa der varande personer, dels utländska

magters sändebud, dels unga ämbetsmän och gardes-

officerare, af hvilka en stor mängd visste skaflfa sig

fullmagter att sitta på riddarhuset ^). Planen mÖtte

dock flere och betydliga hinder. Stockholms inne-

vånare ville ogerna gå miste om skådespelet och

inkomsterna af en riksdag, bemälte herrar ej heller

om tillfället att deltaga i då förefallande rörelser,

kanske ock i då utfallande befordringar eller bestick-

ningsmedel. Sjelfva flyttningen medförde dessutom

dryga kostnader, och man skulle i Norrköping sakna

de mänga och vigtiga upplysningar, som kunde i

Stockholm erhållas från der varande ämbetsmän och

arkiv. Slutet blef, att riksdagen skulle hållas i huf-

vudstaden.

Emedan Hattarna redan tidigt nog hade på

ofvanbeskrifna sätt bragt tänkesättet i jäsning, ville

de begagna den för tillfället gynnande sinnesstäm-

•) Danska min. br. Nov. 1737.
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ningen, hvarfore Gyllenborg föreslog, att ständerna

borde sammankallas till den 1 Januari 1738. Men
konungen, Horn och rådets flertal satte sig deremot.

och riksdagen blef ej utlyst förr än till den bestämda

tiden af Maj månad samma år.

RIKSDAGS-FÖRBEREDELSER.

På sätt och vis kunna som sådana anses alla

de företeelser, vi nyligen berättat angående striden

mellan Horns och Gyllenborgs partier åren 1734

—

1737. Här skola vi dock mer enskildt fästa oss vid

de åtgerder, som vidtogos omedelbart och näst före

riksdagen; och vi börja med att beskrifva den plan

för statsärendernas ledning, som af hvartdera partiet

framhölls och bekändes.

Hattarnas åsigt hafva danska sändebuden ') skil-

drat på följande sätt. Gyllenborgs parti påstår, att

Sverges fordna ära oeh magi kunna återvinnas endast

på samma sätt, som de första gången vunnos. näm-
ligen genom krig. Ryssland är den magt, som till-

fogat Scerge största förlusterna, och mot hvilken man
således bör vända sina första vapen. Sverge bör der-

vid icke räkna på hjelp af England, hvars konunga-

hus fruktar att förlora Bremen, om Sverge återkommer

till sin fordna magt. och hvars köpmansfolk fruktar

ökade tullar och minskad handelsvinst, om Sverge åter-

vinner Liffland. Frankrike är den enda stat, till

hvilken svenska regeringen kan ulan misstroende sluta

sig; emedan Frankrikes egen fördel fordrar att hafva

ett mägtigt Sverge för att i detsamma hafva också en

mägtig bundsförvandt på Tysklands jord. Genom
Frankrike kunna dessutom Danmark och Preussen

vinnas eller åtminstone hållas i overksamhet, under

del Sverge angriper Ryssland. Sistnämnde angrepp

') Danska mio. br. d. Si Ma] 1758. Jfr. L;nar 1* 185.
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hör ske enligt, öfverenskommehe och i förenivg mrd
turkarna. Denna plan, tillade danska sändebuden,

är till stor del byggd po bedrägliga förhoppningar och

således utsatt för hvarjchanda äfventyr och opåräk-

nade händelser. Men till skenet är den både foster-

ländsk och' lysande; emedan den förespeglar en ut-

vidgning af Sverges område. Man hör således ej

undra på, att ett folk. lyslet efter krig och efter krigs-

ära, med hänryckning omfattar ett förslag, sä öfcer-

ensstämmande med dess egna önskningar. Utförandet

torde dock leda till just motsatsen af de eröfringar,

man lofva t sig.

Samma sändebud ') beskrifva andra partiets

åsigt på följande sätt. FJorn anser Frankrike allt för

aflägset att kunna i ett krig mot Ryssland gifva Sverge

något kraftigare understöd; tillika allt för opålitligt,

såsom man under polska, tronföljare-tvisten erfarit. Horn
betviflar ock Frankrikes förmåga att narra, eller tvinga

afunds-grannarna, Danmark och Preussen till overksamt

åskådande af ett krig, genom hvilkct Sverge skulle på
annat håll förstora sin magt. Turkiet avser han en-

ligt erfarenhet från Karl den tolftes tid än mindre

säkert att trygga sig till. HarTtror fördenskull gyllen-

borgska partiets beräkningar vara antingen blotta in-

biIbiingsfoster eller ock osäkra, ända derhän, att ingen

statsman bör på dem bygga sina planer. Gör man
det, skall måhända förlitsfcn af ett enda slag medföra

förlusten också af hela Finnland ; ty till följe af sista

kriget ur Sverge ännu försvagadl till den grad, att

dess folk ingalunda nuiglar på egen hand uthärda

en långvarigare fejd. Horn vill derföre bibehålla

freden, på det landet må kunna under tiden uppodlas

och återhemfa krafter. Tillika, vill han underhålla

nära vänskap med. engelsmännen; emedan dessa älska

freden och friheten, och således icke vilja öfverända-

kasta Sverges nya statsförfattning, hvilket deremot all-

') S. st.
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tid kan befaras frän Frankrikes sida. England, som
fiende kan dessutom hämma Sverges handel och sven-

ska /lollans rörelser, o, s. v.

Efter denna teckning af bada partiernas åsigter,

skola vi beskrifva de riksdags-beredelser, hvartdera

vidtog, och vi börja med Hattarnas.

För att vinna understöd af allmänheten, fortfor

nämnde parti att på ofvanbeskrifna sätt genom visor

och smygskrifter svärta Mössorna och deremot fram-

ställa sina egna personer och planer i så gynnande

dager som möjligt. S:t Severin hade ock, liksom Ca-

steja. besoldat åtskilliga svenskar, en Lagercrantz och

Törne m. fl., hvilka reste landet omkring och uppsökte

och för sitt parti värfvade sådana personer, som till

följe af uteblifven befordran, eller af oroligt lynne,

eller af andra orsaker voro mi-snöjda med det när-

varande; derjemnte fattiga officerare, som önskade

krig; slutliger» ock åtskilliga personer, som voro fär-

diga att sälja sin röst utan annan bevekelsegrund än

myntets. En fransmannens handtlangare, vi känna ej

för visso namnet, gjorde flere resor fram och åter ge-

nom riket, och aflemri^le hvarje gång hos 8:t Severin

underrättelse om, hvilka riksdagsmän, sjelfskrifna eller

valda, blifvit vunna, hvarefter han mottog nya pen-

ningesummor lör nya dylika värfningsresor '). Preus-

siska sändebudet -) trodde, att på sådant sätt hade

af Frankrike blifvit utbetalade 200,000 écus. Ju när-

mare riksdagen nalkades, desto ifrigare bedrefs värf-

vandet, slutligen också genom festmåltider och fria

tafflar ^). På detta och andra sätt hade Gyllenborg,

Höpken och S:t Severin skaffat sig en mängd dels

tillgifna riksdagsmän, dels hvita fullmagter från adliga

herrar, hvilka sålt sin riksdagsmannarätt *). Dessa

') Franska min. br vintern och våren 1738.

') Preuss G eheiiii ("-a rk. Finclii-nsleins nienioire.

') Danska min. br. d. 17 Jan. och d. '28 Mars 1738.

*} Preuss. min. br. Finckensieins mcmoire. Jfr. Lynar
i, s. 103.
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fullmagter blefvo sedermera utdelade ät partiets an-

hängare, mest bland det yngre krigsbefälet. Högst ange-

lägen var man naturligtvis om sådana äldre och ansedda-
re personer, som kunde på riksdagen utöfva något större

inflytande. Karl Emil Lewenhaupt och Karl Gustaf
Tessin blefvo helt och hållet vunna, också derigenom,
att de smickrades, den förre med hoppet om öfver-

befäl i det tillämnade fälttåget, den sednare med hopp
om landtmarskalksstaf, om rådsämbete, kanske ock
om hämnd öfver faderns afsättning. I något lägre

kretsar var ingen verksammare än öfverste-löjtnant

Karl Otto Lagercrantz. Låtom oss i förbigående

kasta en biick på denne då för tiden mycket fram-

stående person!

Han var utrustad med stora naturgåfvor, ett godt

och klart furstånd, en ovanlig lätthet och fyndighet, så

i umgänge som i tal och skrift; det ena som det andra

dock mången gång af en djerf och grofkornig beskafTen-

het, men kanske just derigenom af stort inflytande på
råheten, på mängden; detta så mycket lättare som han

ej skydde att begagna öfverdrifna, t, o. m. alldeles osanna

uppgifter. Han beskrifves derjemnte som driftig och

tiiltagsen, men tillika hämndgirig, samvetslös, våldsam

och i hög grad egennyltig. Hafvande tjenat under Villars,

Karl den tolfte och Stenbock, åtnjöt han ett visst

anseende för krigisk duglighet. Ehurn 1721 redan

öfverste-löjtnant, kunde han dock till följe af träng-

seln oflicerarne emellan icke vid placeringen erhålla

högre befattning och lön än den af kapten. Seder-

mera hade dock Fredrik i flere personers närvaro

gifvit honom afväntnings-löfte på kommendant-platsen

i Marstrand. Men förre innehafvaren dog just under

konungens frånvaro i Hessen; och Ulrika Eleonora, som
under tiden förde regeringen, lemnade sysslan åt en

annan mer förtjent krigare, oaktadt de löften och vitt-

nen, Lagercrantz åberopade. Tryggande sig vid ko-

nungens ord, hade denne emellertid redan sålt sitt

kompani och stod nu utan tjenst och utan lön; men
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med hjertat fullt af harm och hämndlystnad. Han
kastade sig genast på de missnöjdas sida, och blef

genom dem invald i Hemliga Utskottet 1734, hvarest

han, mutad af franska sändebudet, var en biand dem,

som ifrigast yrkade på Sverges deltagande i polska

tronföljare-kriget. Huru kraftigt han sedermera in-

verkade på händelserna, skall framdeles visa sig ^).

Aterväudom till riksdags-förberedelserna 17381

Hattpartiet hade sina förnämsta talmän och sina

flesta anhängare på riddarhuset, och i synnerhet inom

krigsbefälet, ej blott det yngre, utan till en tid äfven

det äldre. Man såg öfverste- eller generals-personerna

Adlerfelt, Buddenbrock, Dliring, Fuchs, Lewenhaupt,

Rosen och Karl Sparre, allt gamla pröfvade krigare

sedan Karl den tolftes dagar; — man såg dem sluta

sig nära tillsammans, ungefär som ville de öfvertaga

ärendernas ledning, hvarföre man ock brukade kalla

dem De Höga Allierade. De påstodo sig vara mer
än andra förtjenta af fäderneyland(!ts räddning och

derföre äfven berättigade till dess styrelse; (y, läto

dessa krigshöfdiiigar förstå, det hade dock varit de,

som vid Karl den tolftes död befriade Sverge frän en-

väldets ok. Lewenhaupt och Sparre bodde tillhopa

och arbetade tillhopa; och deras boning blef samlings-

och brännpunkten för Hattpartiets mest krigiska af-

delning; deii nämligen, hvilken icke, såsom Gyllen-

borg och Höpken, kanske blott låtsade -) önska, utan

som verkligen önskade utbrottet af ett krig mot
Ryssland. An häftigare brann ifvern hos det yngre

slägtet. Af en hop sådana herrar och af flere s. k.

deplacerade ofTicerare bildade Lagercrantz en kärn-

tropp, ungefär 250 man stark, hvilken vanligen kal-

lades Lagercrantzs fricorps. Den tjenstgjorde på
riddarhuset, icke blott genom omröstning utan ock

') Kgl. Bibi. SagobroU om riksdagen 1734 ocb Franska
min. b ref samma år.

') Se dock sid. 50.
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genom skrik, buller och hotelser, när man nämligen

ej på annat sätt kunde nedtysta sina motståndare.

De mest framstående bland dessa känipar voro fän-

rikarna Boje, De Geer och De la Val samt löjtnan-

terna RiÖrnberg och Stierneld.

Som partiets förnämsta ledare inom prestestån-

det framstodo biskoparna Erik och Jakob Benzelius,

dock med föga anhang. Mägtigare voro inom tredje

ståndet köpmännen Kierman ocli Plomgren, hvilka

lyckades förmå Stockholms borgerskap att till riks-

dagsmän utse förnämligast sädana personer, som hyl-

lade Gyllenborgs åsigter.

Också frun ett annat häll bekommo Hattarna

mycket understöd. Vi halva nämligen förut om-
talat '), huru holsteinska anhanget började just vid

denna tid resa sig ur den vanmagt, hvari det allt-

sedan 1727 varit försänkt. Dess hufvudmän ville be-

gagna den inom Sverge växande oenigheten för att

med stöd af ena eller andra partiet skaffa sig åtskil-

liga fördelar. Mesta fÖrhop])ningarna fastades vid

Gyllenborg, hvilken frän begynnelsen och i det läng-

sta varit bemälte furstehus tillgifven och nu behÖlde

med dettas anhängare öka talet af sina egna. Man
finner ock, att holsteinska partiet närmade sig be-

mälte sida -), och troligen har det i någon mån bi-

dragit till dess slutliga seger.

Vi hafva sett partiets förnämsta beståndsdelar.

Dess tanke- och talesätt känna vi ock. Det svällde

nu af mod och öfvermod, om möjligt mer än någon-

sin förut. Det beskref, huru en lånijvarig fred skulle

förslappa sinnena och kasta fäderneslandet under

främmande magiers ok; och huru deremot ett nytt

krig skulle gifva svenskarna nytt mod, ny kraft, ny

ära. En ofta hörd vers inpreglade samma tankar.

Det hette:

') 31. 186— 190.

') Franska min. br. d. 13 Maj 1738.
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Sku' vi elt lugn väl ernolta.

När stormen vill oss heder skänka?

Sku' vi ej läla vapnen blunka.

När grannen var vill oss bedra?

När mösspartiet varnande påniinte om förluster-

na åren 1709— 1710. svarade Iiattpartiet: atl dessa

varit följder hvarhen af Rysslands magt eller Sveryes

vanmagi, ulan af egennnyllan hos England och Preus-

sen, hvilka icke lemnade Sccrge lofvadt understöd.

När Mössorna erinrade om det sätt, hvarpå svenska

kusterna åren 1714—1721 blelvo af ryssarna öde-

laggda, invände hattpartiet, att sådana olyckor numera

lätt kunde förekonimas. genom att låta kustbönderna

söndagligen öfva sig i vapen. iJessutom påstod man
omigeii och allt Iraingent, afl rysska soldaterna vore

oöfvade och odugliga; — att de hade blott Irädvärjor; —
att en svensk skulle lätleligen slä sex ryssar; — att Wi-

borg skulle kunna i en hastig vändning återtagas, o. s. v.

De, som talade om fiendens stora stridskrafter, blefvo

än begabbade som mesar, än misstänkta som ryss-

vänner. Dittmer, Sverges sändebud i Petersburs,

hade, som nämndt är, under de föregående åren

lemnat till sin regering åtskilliga beskrifningar oiu

tillståndet i Ryssland. Enligt dessa voro de rysska

i trakten kring PetersDurg befintliga troj>purna myc-
ket öfverlägsna de svenska i Finnland, hvilkeu ii\>\>-

giit blef af mösspartiet ofta åberopad som ett kraf-

tigt skäl för fredens bibehållande. Vi vete ock, huru

Hattarna voro af denna anledning mycket uppbragta

mot Dittmer, hvarföre de äfven påskvndade hans

afllyttning till laiidshöfdinge-platsen i Kymenegårds
län; naturligtvis i förhoppning att till efterträdare i

Petersburg få en person, som bättre understödde

deras planer. Karl Sparre sade högt: Gud gifve oss

en ärlig man i Diltmers ställe! Gör efterträdaren sin

sak ej bättre, sä kan han snart fä respass tillbaka.

Partiet ville hafva Hudenskiöld; men regeringen valde

Nolcken, en anförvandt till Horn, och som det tyckes
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en mycket duglig man. hvilken oväldigt och samvets-

grannt skötte sitt ämbete, utan att inblanda sig i

partistriderna. Kanske var detta orsaken till det

ringa motstånd, Hattarna gjorde vid hans utnämning.

Kanske väntade Gyllenborg till och med att snart få

räkna honom bland sina vänner. Vi hoppas, sade

Hemliga Utskottet, att hädanefter erhålla frän Ryss-

land bättre underrättelser än förut. Och De la Gar-

die sade honom ena gängen rent ut: det vore roligt,

om ni uppförde er så, att de andra (Horns parti)

blefve bedragna; och en annan gäng: skrif nu bättre

och tillförlitligare tidender, än Diltmer gjort, och rätta

eder icke efter hemliga föreskrifter. Om ni har något

obehagligt alt inbcrälta, så skrif det i ett enskildl bref

till någon bland riksråden! ') Få saker äro för Hat-

tarnas åsigter och åtgerder mer betecknande än dessa

uppträden, dessa yttranden. Man ville ej se san-

ningen.

Afven mösspartiet å sin sida sökte genom mutor
och måltider vinna anhängare. Flerestädes omtalas

de stora summor, hvilka i dylik afsigt blefvo utde-

lade af engelska och rysska sändebuden, ja, af Fred-

rik sjelf -). England ville framför allt vinna Barck

och slägten Diiben, för att kimna räkna också på

Ulrika Eleonoras biträde ^). Underhandlingen härom
var både vigtig och kinkig; ty man befarade, att

drottningen af harm öfver förhållandet med fröken

Taube skulle öfvergå till det mot konungen fiendtliga

hattpartiet; ett beslut, hvartill detta sednare flere

gånger sökte locka, men hvilket England lycka-

des att genom nämnde underhandling förekomma.
Äfvcn på konungen voro Mössorna icke rätt säkra;

häldst Hattarna sökte genom Broman och Wiebel
uppskrämma fröken Taube och genom henne Fredrik

') Upps. Svenska HancJliiif^ar. Vol. 7. Nolckcns Journal.

^) Danska och Franska min. br. från denna lid.

') Danska min. br. d. 4 Okt. 1737.
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sjelf; nämligen medelst hvarjehanda tal om den blif-

vande riksdagens efterräkningar m. m. Engelska

sändebudet lyckades dock slutligen att vinna äfven

slägten Taube, hvarefter Horns parti ansåg sig

tryggadt också med hänsyn till konungen '). För-

nämst bland de personer, Mössorna påräknade, var

T. G. Bielke, livars ståtliga utseende, behagliga um-
gänge och redliga väsende skulle hos krigsbefälet mot-
väga Lewenhaupt; — ytterligare presidenten Palm-
felt, hvilken författat Mössornas försvarsskrift Philo-

tas och Arhas och ämnades till landtmarskalk i stäl-

let för Hattarnas Tessin. Som mellanlöpare samt
utspridare, måhända ock lörlattare af partiskrifter

blef en kansliets ämbetsman, vid namn Arckenhoitz

mycket använd. Man gjorde äfven några försök att

vinna sjelfva Tessin, men lörgäfves.

För att inverka på allmänhetens och ständernas

öfvertygelse lät Horn utarbeta en vidlyftig försvars-

skrift för de grundsatser, man följt -); en uppsats,

genom hvilken han hoppades kunna krossa gyllen-

borgska partiet. Som berättadt är, litade han på
rättvisan af sin sak, på det lyckliga tillstånd, hvari

landet blifvit försatt, och pä de sammanträdande stän-

dernas opartiska pröfning och lu:.'(ia omdöme. Han
log derföre åt krigspartiets hetsiga utbrott och ansåg

sig försäkrad om framgång, icke nog beräknande,

huru i partitider de häftigaste medlen och de hög-

ljuddaste ropen ofta segra öfver sanning och förnuft;

huru till och med den stora hopen vanligtvis finner

angenämare att beqvämligt lyssna till granna talesätt

än att mödosamt undersöka verkliga skäl, och huru
den mången gäng tror sig öfvertygad, ehuru den en-

dast blifvit hänförd. Utan att genom dessa omstän-
digheter afskräckas, framgick Horn orubbligt på sin

en gång beträdda bana. Han vek icke ett enda steg

') Danska min. br. d. 2S Okt. 1757.

') Danska min. br. d. 10 Mars 1738.
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åt sidan, än mindre tillbaka. Sverge, sade han, skall
upprätlhålla freden, fastän mänga svenskur ropa pä
krig och faslän Frankrike gifver underhällspenningar

derlill ^). — Han har beslutat, skrel' franska sände-

budet, alt våga det yttersta -).

VALET AF LANDTMARSKALK.

Den femtonde Maj 1738 sammanträdde i Stock-

holm en biand frilietstidens vigtigaste riksdagar, kan-

ske den ailravigtigaste; nämligen den, på hvilken

svenska folket ölvergaf sin då i sjutton år följda

bana af lugrJ ocii sansadt framåtskridande, och i

stället inträdde pä en annan och motsatt, hvars ut-

veckling och slut det tillhör sediiare tiders häfda-

teckning framställa.

Såsom vanligt bief bland riksdagens vigtigare

ärender valet af landtmarskalk det första. Hattarna

hade dervid tänkt stundom på Akerhielm, stundom

pä Karl Emil Lewenliaupt, hvilka man dock förmente

sakna, den förre köld och hållning -^j, den sednare

skarpsinnighet och beräkning. FL^rtalet vände sig

fördenskull mer och mer till Karl Gustaf Tessiii,

hvilken ock i flere hänseenden var skickligare än

någon bland de andra. Så mycket farligare var

han för Mössorna, livilka fördenskull sökte splittra

motpartiets röster mellan honom och Lew^enhaupt *).

Men Hattarna märkte afsigten och beslöto detisam-

ma motarbeta. Lewenhaupt blef, som berättadt är,

smickrad med förhoppning om högsta befälet öfver

den här, som skulle angripa Kyssland, hvarefter han

nedlade alla anspråk på landtmarskalks-stafven och

') Franska min. br. d. 21 Jan. 1758.

*) S. st. d. 11 Mars samma år.

^) Franska min. br. d. 11 Febr. 1738.

*) Franska miu. br. Maj 1738.
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bnd sina vänner rosta på Tessin '); genom hvilken

åtgerd dennp fick på sin sida en stor del af krigs-

befälet, så äldre som yngre. For lians utväljande

arbetade ock S:t Sevcriii genom kringdelande af mu-
tor -), och partiets löpare genom kringspridande af

serskilda för ändamålet uppsatta smygskrllter
^J.

Mösspartiet önskade till ianntmarskalk presiden-

ten Palmlelt, KviJken som lörfattare al den sidans

bästa försvarsskrift. Samtal mellan Phifofafi och Ar-
has, hade ådagalaggt mycken förmåga och hofsamma
tänkesätt; för öfrigt en man. såsom i partilider van-

ligt är, af några klandrad, af andra berömd. De
förra talade om hans s. k. inbundna och opålitliga

väsende; de sednare om hans flit och sannetsgrann-

het som landshöfding och om hans snille som skald.

För att vid ifrågavarande tillfälle skalTa honom rö-

ster, blefvo mycket penningar utdelade nf rysska

sändebudet, somliga säga också af Fredrik sjelf *).

Han kunde dessutom räkna på det stora och mägfiga

parti, som önskade fredens upprätthållande. Många
trodde ock. att han otvifvelaktigt skulle segra öfver

Tessin-^), och dagen före riksmötets utblåsande fifk

han mottaga hyllande uppvaktninsar af nära fyra

hundrade adelsmän "). Men på ett lika oförmodadt

som afgörande sätt inträfTade straxt före landtmar-

skalks-valet en stor förändring i allmänna tänkesättet.

Uppträdet och dess orsaker framställas olika. Se här

den ena berättelsen!

Slägten Taube, numera hörande till Mössorna,

fruktade, att Tessin, blifven landtmarskalk, skulle

', Danska min. b r. d. '.fi Mnj i7."j;.

n S. st.

*) Upps. Norflin. Fol. S. — Danska och Franska
min. br. våren 47.38.

*) Öslerr. min. b r. d. A Juni IT.^ig.

") Danska min. br. d. 9 Maj 1738.

') Upps. Sv. saml. Vol. 6. Nolckens berätlPlsp, s. 9'L
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kraftigt understödja det mot konungen och hans

frilla rigtade anfall, som man visste vara i görnin-

gen. Till följe både af gammalt agg och af bemälte

farhåga, sökte fördenskull F^redrik att motarbeta hans

val ^), och ådagalade sina missgynnande tänkesätt

ganska öppet; t. ex. då han på hofvet ilere gånger

vände honom ryggen. Fredriks uppförande hade lik-

väl ringa verkan, emedan han sjelf hade ringa an-

seende. Med Ulrika Eleonora var förhållandet mot-
satt. Fröken Taube bad derlöre konungen öfvertala

bemälte furstinna till någon mot Tessin rigtad åtgerd.

Han gjorde så och använde som bevekelsegrund det

måhända uppdiktade påståendet, att Tessin hyste be-

nägenhet för holsteinska partiet; en beskyllning, som
man af gammalt vissto skulle väcka drottningens ovilja.

Kännande vådan af hvarje inblandning i ständernas

angelägenheter, sökte hon dock länge att draga sig

undan; men besegrades slutligen af sin kärlek liir

Fredrik och af sitt hat mot holsteinska huset; kanske

ock af gammalt agg mot både Tessin och hans far 2).

1 närvaro af riksrådet Barck förklarade hon derföre sin

öfvertygelse vara, att Tessin icke borde blifva landtmar-

skalk; ty han vore en kråtigelmakare, en misshushållare,

m.m. Men Barck tyckes halva försigtigtvis behållit dessa

utgjutelser för sig sjelf. Drottningen deremot fortgick

nu på den en gång beträdda banan. Två eller tre

dagar före landtmarskalks-valet tog hon ett nytt och

mer afgörande steg. Ät riksrådet Bielke uppdrog

hon nämligen att för hvem som häldst tillkännagifva,

huru den, som ville göra drottningen till viljes, icke

borde rösta på Tessin." Bielke var ej så försigtig

som Barck. Utkommen i förmaket meddelade han

drottningens helsning åt några der varande herrar,

bland andra åt en öfverste-löjtnant Giintherfelt. Denne
nedgick till riddarhustorget och fann der händelsevis

') Danska min. br. d. 19 Maj 1738.

') Se SI. 86, 124.
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församlad en hop adelsmän, inför Ijvilka han genast

framförde Ulrika Eleonoras helsning. Den åstadkom
stor och allmän uppståndelse. Hur vet ni, alt detta

är drottningens vilja? frågade man. Svaret blef: jag
vet det med visshet, och ber er för Guds skull icke

göra vår milda och nådiga drottning emot. Bullret

ökades. Man ville ej tro Giintherfelts ord, tills denne
slutligen åberopade grefve Bielke och tillade: jag för

min del betraktar som fosterlands-förrädare enhvur.

som sätter sig emot vår nådiga drottnings vilja:';

hvarvid han lade handen på värjfästet. Nu uppstodo

så häftiga rop af ovilja öfver hofvets inblandning i stän-

dernas angelägenheter och af förbittring mot Giinther-

felts person, att denne fann för godt vika undan och,

säger man, på slottet söka gömställe och säkerhet.

Den utanför riddarhuset qvarstannade hopen uppre-

tade sig till ständigt växande förtrytelse, ej blott mot
Ulrika Eleonora, Bielke och Giinthe-rfelt, utan ock

mot Palmfelt, hvilken påstods vara en falsk lyck-

sökare, den der också ämnade bringa en ny reduk-

tion å bana. o. s. v.; likaså mot Arvid Horn, hvilken

man inbillade sig halva tillställt alltsammans. Tes-

sin, genast underrättad om förhållandet, skyndade

på ögonblicket till kungshuset samt begärde och fick

företräde hos Fredrik, hvilken för tillfället var om-
gifven af några generaler. Med oro och häftighet be-

gärde Tessin att fä veta, genom hvilket brott han för-

verkat sin rättighet, att liksom h varje annan riddcr-

skapets och adelns ledamot kunna komma i fråga vid

landlmarskalks-valet ; — han hade alltid sökt upp-

rätthålla konungens ära, rådets anseende ock fädernes-

landets frihet, dcrjemnte ock sin egen ära; — han
begärde derföre nedsättande af en domstol till under-

sökning af det brott, för hvilket han blifvit angifven,

och till följe af hvilket konungen och drottningen för-

klarat honom landtmarskalks-stafven ovärdig; — han
begärde ock att under tiden fä träda i fängelse och

att nu genast fä aflemna sin värja. Fredrik, i högsta
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förläsenlipt, visstp oj, hvod han skulle göra, livad han

skulle svara, utan rmmstnmmade åtskilliga försäkrin-

gar; t. ex. att han icke hade något etnol Tensin, alt

han aldrig motarbetat dennes val ') o. s. v. Horn,

som var uppe i riksrådet, hade genast hlifvit efter-

skickad. Förut okunnig om liela tillställningen, men
genast inseende, livilka fördelar Hattarna dera!" skulle

vinna, hlef han så ölverraskad, så bestört, att man
befarade ett anfall af slag och måste till dess före-

kommande anlita läkemedel -). Han skyndade dock

genast till konungens rum och sökte lugna Tessin,

tilläggande slutligen: det är vi, edra motMåndare,

som höra sörja öfver detta uppträde, icke ni, som
kommer att deraf skörda endast ära och tillfredsstäl-

lelse. Från konungen gick Tessin genast till drott-

ningen med samma klagomål. Inseende sitt misstag

och fruktande följderna, blef hon mot vanan mycket
uppskrämd och började urskulda sig, samt afdrog

handsken för att blidka Tessin genom den i hennes

ögon stora nåden af en handkyssning ^). Utsigterna

voro i sjelfva verket betänkliga nog. Från fram- och

tillhakatågande svärmar hcirdes ropen: lefve friheten!

stundom ock: ned med hofvet! och en stor skara

adel, anförd af Lewenhaiipf, kom upp till både ko-

nungen och drottningen med klagomål öfver det till-

ämnade angreppet mot ståndets valfrihet samt i en

sinnesstämning, som för tillfället icke lät sig genom
några förklaringar blidkas. Påföljande natt spordes

mycket buller på gator och källare, många uttryck

af missnöje och liotelser mot mösspartiet, och många

') Kniipl, Öslorr. min. l>r. <1. 4 Juni <73S skulle Fredrili

rj vi'(al ori) dol åt BiciUe ocli (lunlhorfcli gifiia upp-
(IratjPl, och dorToro vid Tessiiis lilapornål öfvpr dPlsnrnnia

tnpd vcrlilif: förvriniiij; uibrustii: livillien IcomiiDssjon"!

Jag vet ej af vägov komtiitsxjnn!

) Upps. Bibi. Sv. Sarnl. Vol. 6. Nolclicns berSllelsc.

s. 94.

^1 ösl«rr. njin. b r. d. 4 .Juni 1738
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försäkringar derom, att största delen af riksrådet

hade sålt sig åt ryssarna. Under sista dygnet före

landtmarskalks-valet sägas 150 '} adelsmän, som förut

voro tveksamma eller till och med anhängare af

Palmfelt, hafva till följe af dessa uppträden och he-

arbetningar öfvergått till Tessin, hvilkcn vid det se-

dermera anställda valet fick 5'25 röster, då Palmfelt

deremot erhöll blott 141. Hattarnas seger var för

tillfället fullständig. Ulrika Eleonora gret af sorg

öfver sin förhastade åtgerd, och öfver sin derigenom

förlorade folkgunst. Fredrik sjelf blef af misströstan

och oro 2) så hårdt gripen, att det ansågs hafva bi-

dragit till hans vid samma tid iråkade sjukdom ^).

') Kg!. Bibi. IJorällolsP om riksdappri 17.18—17.59 af

G. Honde. — Österrikiska minislein uppsifver d. 4 .luni

anialin hafva sligil till 250. Franska minislern beräuar,
huru iifvcn Horns uliifigarp under samma nalt arbetade
ifrigl mol Tcssins val.

*) Franska min. br. d. 10 Juni 17.i8.

^) Möäsparliels berättelse om dessa uppträden Sr af föl-

jande iniiel)åll. Krigsbefaict hade beslutat viiija Tes
sin. Karl Sparre pick upp och berättade dewis alsigl

för konungen oeh drollningen, hvilka dcrvid yttrade, att

vaiei vore dem likgilUifjl: de öfvcrleimiadc del iH adelns
eget god/finnande Sparre framförde da till kripsbefälei

delta svar med de ord. alt deras mojcslälcr så snarl
skulle önska, del valel fnile på Tessin som pä någon
annan; till följe hvaraf det rykte uispriddes, aii liofvet

ville framtruga Tessin. Underrättade härom, vände sig

biide konunpen och drottningen till IJielke och bådo ho-
nom tillkännagifva, alt de icke ville blanda sig i nämnde
val; men. emedan r\klet falskeligen omtalade, huru hof-
vei arbetade för Tessin, borde IJielke gifva lilikänna. att

deras majeslåter önnhadc, del vian liåldre ville laga
någon annan än grefve Tessin. hvilket yttrande seder-
mera på ofvanbeskrifne säl! blef af GunlherfeU frambu-
ret, och föranledde del missnöje och de uppträden, vi

redan beskrifvit. Sådan Jir Gustaf Bondes berättelse.

(Se Si^erye under Ulrika Eleonora ock Fredrik 1, s 72,
samt Kgl. Bibi. Berättelse om riksdagen 17.58—1739 af

Fryxelh Ber. XXXIV. 8
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Det tal, hvarmed Tessin sedermera i egenskap

af landtmarskalk öppnade riksdagen, är märkvärdigt,

icke blott genom sitt för den tiden vackra språk och
välrundade moningar, utan ock för sjelfva innehållet;

nämligen för den lysande målning af Sverges dåvarande

tillstånd, hviiken deri just af denne regeringens motstån-

dare framlades. Märkvärdigast är dock slutet, i hvil-

ket på ständernas vägnar uttalades följande ord. Vi

finna nogsamt, huru välgörande lugnet är för dem,

som nyss varit utsatta för stormens raseri. Men om
den allmänna rörelse, som nu skakar Europa, så for-

drar; skola vi till ett hederligt deltagande i densamma
finnas mer benägna än till nesligt stillasittande och

blygsam hvila ^). Sistnämnde försäkran väckte bland

det adliga krigspartiet så mycket bifall, att man vid

återkomsten till riddarhuset helsade Tessin med hand-
klappningar och begärde hans tal pä trycket. I be-

sagde ord, och i det sätt, hvarpå de af adeln mot-
togos, såg också något hvar betydelsefulla tecken

till snart utbrytande krig; och sedan detta verkligen

utbrutit och fått en för Sverge olycklig vändning,

blefvo samma ord gång på gång af mösspartiet upp-

repade, för att dymedelst drifva gäck med Tessin och

med hans stolta mod och politiska spådomar.

Gusiaf nonde.) I allmänhet härmed ölverenssliimmande

iir en uppsats af grefve Biolke sjelf. befintlig i Kgl.
Bibi. Acta lill Fredrik I:s historia, s. .57. österrikiska

niinislern deremot omtalar (d. 4 Juni 17.'8), huru man
ntspridt del rykte, att Ulrika Eleonora önskade Tes-

sin lill landtmarskalk för alt sedermera kunna genom
dennes inflytande jaga bort fröken Taube; men att sam-
ma Ulrika Eleonora, härom underrättad, lät genom Bielke

frambära till adeln den i Bondes berättelse anförda hels-

ningen. — Pa TrolL^-Ljungby finnes en af Tessin sjelf

om dessa uppträden författad berättelse, hviiken i några

fall afviker från de andra.

') TranquillUé drshovoranle, eller liepos. qui vous feroit

rougir.
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RIDDARHUSETS VAL AF BÄNKMÄN, AF ELEKTORER OCH
AF LEDAMÖTER I HEMLIGA UTSKOTTET.

Genom ofvanbeskrifna tilldragelser hade Gyllen-

borgs parti fått stor öfvervigt. H varje skarpsyntare

betraktare insåg likväl, huru denna tillkommit mindre
genom en verklig orh grundlig förändring i riksdags-

männens tänkesätt, än genom en tilllallig sinnenas upp-
brusning. Hattarna befarade ock, att mången, som af

harm öfver stämplingen mot Tessin röstat på denne
Gyllenborgs anhängare, skulle i enlighet med sina verk-

liga tänkesätt snart återvända till Horns sida. Innan

något sådant hunnit inträfla, ville Hattarna begagna
tillfallet, och medan den upphetsade sinnesstämningen

varade, låta på riddarhuset anställa val af bänkmän,
af elektorer och af medlemmar i Hemliga Utskottet

för att sålunda få nämnde vigtiga platser besatta

med sina anhängare. Rätteligen borde dock inga

dylika riksdagsgöromål företagas, innan riksdagen

blifvit formligen öppnad medelst predikan och konun-
gens och ständernas ömsesidiga helsning. hvilket allt

till följe af mellankommande pingsthelg icke kunde
ske förr än efter flere dagars förlopp. Men under
denna mellantid kunde af ofvannämnde skäl Gyllen-

borgs tillfälliga öfvervigt minskas, måhända förloras.

Knappt hade alltså Tessin blifvit nämnd till landt-

marskalk, förr än några [)å riddarhuset varande Hat-
tar föreslogo '}, att ofvannämnde val borde genast

anställas, för att, hette det, vinna tid och kunna ome-
delbart efter pingsthelgens förlopp begynna riksdags-

arbetet. Mössorna invände, att enli(jl lag och häfd
borde valen uppskjutas tills efter mötet på rikssalen-,

och dessutom, att skälet om tidens vinnande vore

blott ett svepskäl; emedan i alla fall intet arbete kunde
i Hemliga Utskottet företagas, innan prest- och borgare-

') Ljnar 1. s. H8, säger, alt det slseddc penom Tessin.
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sffmden utvalt aina hithörande ledamöter, hvUket ej

kunde she förr an efter pingsthelgens slut. Om dessa

inkast blifvit med allvar och ihärdighet vidhållna,

skulle Hattarna troligtvis hvarken vågat eller kunnat
genomdrifva det förtidiga valet. Men hvarje kraftigare

motstånd uteblef; ty Mössorna voro ännu förskrämda

genom utgången af landtmarsknlks-valet och genom
dervid förefallna oroligheter. Det säges ock, att nå-

gra bland dem ville icke med trots reta, utan med
eftergifvenhet vinna sina motståndare. Allt nog: de

gåfvo vika, och dag och timme för valen blef be-

stämd. Under ledning af Karl Sparre utvecklade nu
Hattarna mycken verksamhet. Listor uppsattes på
de partivänner, som borde väljas, och röstvärfvare

voro i rörelse till och med sent inpå nätterna. När
Mössorna tadlade dessa Stgerder, svarade motpartiet:

det nr just grejre Horn, som sjetf vid 1726 års riks-

dag tärt oss, huru medlemmar i Hemliga Utskottet kunna
tillsältas '). Genom dessa medel lyckades Hattarna

leda besagde val. IJland de femtio medlemmar, som af

adeln blefvo till Hemliga Utskottet nämnda, funnos ej

mer än tio, som hörde till Horns parti. De öfriga

bestodo af Hattarnas slägtingar och vänner, ej sällan

personer utan sjelfständig förmögenhet och utan obe-

roende samhällsställning; stundom nästan ynglingar

både till år och sinnelag: vargungar, som de af mot-
partiet benämndes. En bland Horns vänner, råds-

herren grefve Oeutz, vände sig vid något tillfälle till

den i bemälte utskott insatte unge Hatten, grefve

Ekeblad och frågade: huru hofinna sig våra varg-

ungar i Hemliga Utskottet? Ekeblad svarade: de be-

gynna fä ögon och tänder.

Först efter pingsthelgen valde prester och bor-

gare sina utskottsledamöter. Flertalet bland de sed-

nare voro visserligen Hattar, likväl till jemnförelsevis

mindre antal, än de från riddarhuset.

U2.
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Genom dessa adelns val till landtmarskalk, till

bankmän och till ledamöter i Hemliga Utskottet hade

Hattarna fått ett stort och fortfarande öfvertag i

fråga om riksdagsärendernas ledning. Om dessa val

utfallit annorlunda, skulle måhända Gyllenborgs och

Höpkens planer misslyckats, denna gång likasoTn vid

riksdagen 1734. Att åter valen utföllo, såsom be-

rattadt är, detta hade troligtvis aldrig inträffat; så

framt ej utan Horns vetskap, hofvet hade vid landt-

iiiarskalks-valet gått till väga på det obetänkta sätt,

vi här ofvan beskrifvit 'j.

OM ÅTERBESÄTTANDET AF LEDIGA RIKSRÅDS- OCH ANDBA
ÄMBETSMAN^A-PLATSER.

Uppmuntrade af framgången, ville Hattarna, att

konungen skulle nu genast återbesätta några lediga

rådsherre- och andra vigtigare ämbeten. Valet af de

förra borde tillgå sålunda, att de tre högre. stånden

uppsatte för hvarje ledig rådsherre-plats ett förslag

af trenne personer, bland hvilka konungen egde att

välja en. Med anledning af den upphetsade sinnes-

stämningen hoppades Hattarna att, liksom i fråga

om bänkmän cch utskottsledamöter, kunna leda också

riksråds-valei;, genom att besätta alla förslagsrummen

med sina anhängare, och dymedelst tvinga konungen

att till de lediga platserna nämna endast sådana per-

soner. Gyllenborg skulle genom dessa nya kamrater

få vid rådshordet det stöd, han ditintills saknat; eme-

dan flertalet bland de förra rådsherrarna hållit sig

till Horn. Gyllenborg kände sig före, om han ej

') Upps. Bibi. Svenska saml. Vol. 6. NolcUt-ns berni-

tclse. — Danska min. br. Maj och Juni \7Z9. —
Dresden. G e ho i rn e-.\ r k. Ménioire dr cp qui s'esl

passé elc. — Kgl. Bibi. Berällcise om riksdagen 1758
af G. Bonde, m. fl.
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kunde locka konungen till en dylik utnämning; un-

gefär så som det hade lyckats Vellingk 1723 ').

Men, varnad just al" denna erfarenhet, lät Fredrik ej

för andra gängen draga sig vid näsan. En bland

Gyllenborgs vänner, generalmajor Axel Spens, före-

slog då formeligen, att nämnde sysslor mätte genast

besättas; ty, hette det, eljesl skulle under den blifvan-

de riksdagstiden hoppet om deras ernående locka en

eller annan till afsleij från rätla vägen. Under vi-

sad ömhet för konungen, omtalade man ock, huru
ett ökadt antal riksråd skulle minska arbetet för hans
majestäts dyra person. Motpartiet invände, att man
plägat till riksdagens slut uppskjuta besättandet af

lediga rådsplatser. Under tvisterna om den vigtiga

ätgerden förifrade sig en Mössornas talare, öfverste

Didron, och en Hattarnas, löjtnant Björnberg, ända

derhän, att man å ömse sidor drog på värjorna.

Slutligen blef det väckta förslaget bifallet af adeln

och, som det tyckes, äfven af presterna. Men längre

sträckte sig ej partiets seger den gången.

Tyi nu visade sig, att det nederlag. Mössorna
lidit, var till betydlig del förorsakadt af en tillfällig-

het, en öfverraskning. Flere, till och med bland

krigsbefälet, som i första ifvern kallat Tessin till

landtmarskalk, började ångra sig, när de sågo hvilken

stor öfvervigt, Hattarna bekommit, och det djerfva

sätt, hvarpå den begagnades. Bondeståndet höll sig

nu, liksom under hela riksdagen, till Mössorna, och

dess exempel följdes snart af presteståndet; ehuru

detta till en början instämt i Hattarnas sistbemälte

förslag. Också inom borgareståndet, hvilket Gyllen-

borg räknat på, talade härutinnan flertalet för Mös-
sornas åsigt, och när Kierman tillät sig att skylla

några sådana ståndsbröder för mutor, höll han på
att blifva utkastad. I allmänhet började Mössornas

ledare att återigen hämta mod och försvara sig.

') 31. 62.
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Fredrik sjelf, uppmuntrad af sina vänner, tillkallade

Spens och bannade honom så, att denne föll till föga

och ursäktade sig. Afven Karl Gyllenborg och Karl

Sparre fingo uppbära snäsande ord. När på Ulrika

Eleonoras namnsdag en stor skara ämbets- och riks-

dagsmän begåfvo sig till Karlberg på uppvaktning, "blefvo

bönderna välvilligt mottagna och undfägnade; men
generalerna af Hattpartiet, de så kallade höqa allie-

rade, hedrades icke med någon inbjudning till hofvet,

utan måste taga sin middag på ett i trakten varande

värdshus. Jag ger ej med mig etl enda finger mer,

sade Fredrik. När danska sändebudet frågade Horn,

om denne enligt rykte ämnade taga afsked, svarade

han: nej! jag vill ej lemna milt fädernesland i sådana

händer som Karl Gyllenborgs, ulan häldre lata med
brustna ögon bära mig från kansliet, liksom en gene-

ral från slagfältet. Oaktadt franska ministern ut-

delade mycket penningar, äfven bland bönderna, be-

slöts dock, att utnämningen af nya rådsherrar borde

uppskjutas till riksdagens slut, och att tiden för de

andra sysslornas tillsättande borde bero af konungen.

På riddarhuset uppstod häröfver mycket knöt; men
Tessin föreställde omöjligheten af att upphäfva det

lagligt tagna beslutet, och man måste dermed gifva

sig tillfreds ').

•) Rädsprot. — Danska, Franska och Österr, min.
br. samt Riddarhusets protokoll»>r från samma
lid. — Upps. Bibi. Sv. <aiiii. Vol. tt. Nolckens be-

rättelse.
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SJUNDE K:7VI»ITLET.

RIKSDAGEN 1738 OCH 1739.

ANDRA AFDELNINGEN.

BE FÖRBEREDANDE RIKSDAGS-STRIDERNA.

Nu beskrifna vid riksdagens början förefallna

tvister kunna betraktas som de skärmytsiingar, under

hviika båda härarna pröfvade sina krafter och intogo

sina platser. Dervid ådagalades snart nog, alt, oaktadt

Hattarnas första och stora framgång, förefunnos dock

hos båda partierna ungefär lika beslutsamhet att inlåta

sig i en kamp på lif och död, samt lika styrka att

i densamma använda. Men det dröjde i flere må-
nader, innan rådsprotokollen hunnit granskas, och de

tillämnade anklagelsepunkterna derur uppsökas; såle-

des ock innan den afgörande kampen kunde öppnas.

Under tiden föreföllo många stundom rätt lifliga sam-
mandrabbningar, förorsakade än af ena, än af andra

partiets försök att i vissa enskilda punkter öfverlista

och undantränga sina medtäflare. Vi skola under

serskilda öfverskrifter framställa de vigtigare bland

dessa uppträden.

ULRIKA ELEONORAS REGENTSKAP.

Nyss berättade uppträden måste naturligtvis för-

orsaka konung Fredrik mycken oro. Detta blef än

mera händelsen, när man försporde, att några bland

de ifrigare Hattarna ämnade olfentligt framdraga och

angripa hans förhållande till (röken Taube. Ett be-

tänkande i dylik rigtning blef verkligen af öfverste-
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löjtnanten Sten Coyet ') uppsatt- Innehållet kan be-

dömas af ingångsspråket (1 Mosebok 21: 10.): drif

denna fjcnsleqvinnona ut med hennes son. Flere per-

soner bådo Coyet icke framlemna skriften, men få-

fängt; ty, hette det, samvetet tillät honom icke att

stillatigande åskåda den stora synden. Slutligen blef

han likväl af Er. Renzelius öfvertalad, medelst mutor,

säga några, medelst konungens löfte att ej motarbeta

Hattarna, säga andra. Genom alla dessa inträffade

eller hotande motgångar blef emellertid Fredrik myc-

ket uppskrämd, och kanske till följe deraf mycket

illamående. Något återställd och längtande efter frö-

ken Taube, flyttade han från Karlberg in till staden,

men sjuknade der ånyo och häftigare än förut, li-

dande på en gång af sten, ansigtsros, feber och

sinnesoro. Ulrika Eleonora, fullkomligt undcrkunnig

om hela förhållandet med fröken Taube, ådagalade

likväl en tillgifvenhet, så förlåtande, öm och ihärdig,

att den vann allas hjertan. Dess upprigtighet bevitt-

nades ock af de strida tårar, hon gjöt, den ömma om-
vårdnad, hon" slösade vid den otrogne, dock alltid äl-

skade gemålens sjukbädd.

I sådana omständigheter föll Horn på den tanken,

att Ulrika Eleonora borde under konungens sjukdom

öfvertaga regeringen. Utom åtgerdons n^^dvändighet,

var syftemålet dels att vinna hennes välvilja för den

händelse, hon genom konungens möjliga bortgång åter

blefve regerande drottning; dels att i hennes kvvÅi-

fulla personlighet och höga anseende erhålla mot

Gyllenborg ett stöd, pålitligare än det, Fredrik niäg-

tade eller tordes gifva. Planen hölls dock mycket

hemlig för att icke af Hattarna up|)täckas och i för-

väg motarbetas. Fredrik, som vanligtvis önskade slippa

regeringsbesväret, blef lätt öfvertalad; men Ulrika

Eleonora icke så. Till följe af Barcks och v. Kochens

Andr.i sJiga: af Abrahamsson tiied hjelp af Ehrcnprfus

och Dtiriii".
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råd gaf hon dock slutligen sitt bifall, men under tårar.

De bevekande skälen voro, dels att lindra Fredriks

mödor och underlätta hans tillfrisknande; dels att

sjelf redan i förväg silta vid styret, i händelse han

fölle undan; dels att kunna motarbeta den af henne

hatade Gyllenborgs planer. Man hade lyckats att för

den sistnämnde hålla saken så hemlig, att han knappt

hört ett ord derom, förr än förslaget blef vid råds-

bordet framlaggdt. Han ville då få detsamma un-

derställdt Hemliga Utskottets, sina anhängares, be-

pröfvande; men riksrådets flertal hänvisade det till

ständerna. Gyllenborg och hans vänner vågade ej

vara envisa. De hade icke något antagligare förslag

att göra, och visste dessutom, huru mycken vördnad

och kärlek svenska folket, oaktadt det nyss timade

uppträdet med Tessin, hyste för bemälte drottning.

Förslaget blef ock i alla fyra stånden bifallet. Vid

inträdet i rådkammaren var Ulrika Eleonora af rörelse

blek och darrande. Det af henne sjelf föreskrifna

helsningstalet upplästes af hofkansleren von Kochen,

och innehöll förnämligast uttryck af makans sorg

öfver makens lidanden, och tillika af hennes varma
önskan att kunna, sade hon, afskafja allt, som gjort

regeringsbördan sä luyig, att hans majestät fallit i sin

närvarande svåra sjukdom; hon och riksråden borde

hädanefter aflägsna allt, som kunde såra en så mild

och nådig furste. Gyllenborg och De la Gardie togo

de klandrande uttrycken åt sig och begärde att få höra

talet omigen uppläsas. Det skedde, hvarefter båda för-

säkrade, att de med sina motsägelser aldrig velat be-

drafva hans majestät, utan blott enligt pligt och öfver-

tygelse bevaka fäderneslandets bästa. Deras anmärk-

ning ledde ej till någon åtgerd.

Sålunda blifven regentinna, utvecklade Ulrika

Eleonora nu liksom förra gången en arbetsamhet,

kraft och rättrådighet, som erinrade om fadern. Afven

sökte hon åstadkomma förlikning partierna emellan,

och bad fördenskull Gyllenborg och De la Gardie



123

försonas med Horn ; men fåfängt. I allmänhet blef

dock hennes regentskap denna gång icke så omtyckt,

som år 1731; mest derföre, sade man, att hon allt-

för ofta lät sina beslut ledas af den vankelmodige

konungen. Genom denna omständighet fick ej heller

Horn genom hennes uppträdande det stöd, man vän-

tat. Hon var dock i alla fall mycket bättre och på-

litligare att hafva än Fredrik, hvarföre ock mösspar-

tiet önskade regentskapets fortfarande så länge möj-

ligt. Frampå hösten blef dock Fredriks helsa mycket

förbättrad. Man omtalade då, huru hos honom märk-

tes, ena gången afund öfver det beröm, drottningens

verksamhet skördade; men en annan gång mycken
lust att unna henne både berömmet och bekymret,

endast han sjelf finge obehindradt sköta sina nöjen.

Men Hattarna, som önskade blifva qvitt den sjeif-

ständiga Ulrika Eleonora, sökte genom articklar, in-

förda i utländska dagblad, reta hans stolthet; hvar-

jemnte det icke i längden gick an, att gång efter

annan fara på jagter och ändå under förevänd-

ning af sjuklighet öfverlemna regerings-ärenderna åt

sin gemål, hvarföre han ock nyårstiden 1739 återtog

regerings-bestyret ').

FÖRFÖLJEISEN MOT AKCKENHOLTZ.

Johan Arckenholtz, en ofrälse, snillrik yngling, hade

under flere års resor inhämtat närmare kunskap om mån-
ga europeiska stater och i synnerhet om Frankrike. Slut-

ligen hemkonunen, blef han anställd i svenska kansliet

och utmärkte sig för mycken både skicklighet och verk-

samhet. Sina rese-iakttagelser sammanfattade han i en

'; Danska, Franska och Öslcrr. min. br. samt Kä-
dels och Presl PS t än dels psot. under ifrågavarande

tid. — Upp?. Bibi. Sv. saml. Vol. 6. Nolckens be-

rällelsi'. — Dresdens Ark. Finckenslcins Mémoire de

ce qui s'est passé etc.
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uppsals, kallad Afhandling om Sverges närvarande liH-

sldnd, hvari äfvert rikets förhållarule tiii andra stater

vidrördes. Vid nedskrifningen deraf tyckes han hafva

varit ledd, med hänsyn till Frankrike sjelft, af janse-

nisterna och af deras ovilja mot Fieury, och med
hänsyn till Frankrikes och Sverges inbördes förhål-

lande, af den o!)enäiienhet, som då för tiden d. v. s.

1732 utmärkte Gyllenborgs parti, men efter 1734
Horns. Der lästes t. ex., att Fleurg hade föga kun-
skap (un allntänna angelägenheter; — att han af an-

dra slaisniän, betraktades som ett inskränkt hufvud; —
ati han vore en vän af jesuiterna, hvitka sökte påtru-

ga hederligt folk flere trosarlicklar, sä orimliga, att

de ej med godt samvete kunde antagas; — att han
vore en kusk, som kört svenska statsvagnen ned i dyn,

men sedermera icke ville smutsa sig med, dess dter-

upphjclpande, h varföre ock Sverge borde undvika

Frankrike och i stället närma sig till fii/ssland. Skrif-

ten var änmad endast till minneshjelp för Arckenholtz

sjelf och till läsning af några hans vänner. Men händelse-

vis kom sekreteraren i riks-arkivet Estenberg att se

papperet och begärde och lick låna det till genom-
läsning. Utan författarens tillåtelse, leninade då Esten-

berg åt Karl Gyllenborg och Höpken afskrifter deraf.

I likhet med ArckenhoUz gynnade nämnde herrar

då för tiden Kyssland och motarbetade Frankrike,

hvarföro de äfven och tills vidare iakttogo en gil-

lande tystnad. Men två år derefter^ inträllade förut

omtalade partiomkastning, genom hvilken bemälte skrift

ändrade natur och vardl en sköld för Horns och

ett spjut mot Gyllenborgs åsigter; hvarjemnte Arcken-

koltz sjelf blef af Ijorn och af dess anhängare hof-

kansleren v. Kocbeii omfatta 1 med mycket förtroende.

Som det nu skulle heta, för att bevaka Frankrikes

ära, men i sjelfva verket för att såra Horn, beröfva

honom en skicklig anhängare och skränmia de öfriga,

lät hattpartiet en bland nämnde afskrifter genom,

som det gissas, unga Anders Johan v. Höpken öfver-
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satfas och derpå utlomnas åt Casteja, hvilken genast

skickade den till Paris. Tillika ntspriddes det rykte,

aft uppsatsen blifvit af konung Fredrik bnlönad, samt

vid fureläsningar i Uppsala begagnad, m. ni. ^). Hat-

tarna ville, att Frankrike skulle göra sak häraf samt

fordra den anklagades bestralTning. Det tyckes ock, som
i förstone några dylika påståenden blifvit framställda.

Meti svenska regeringen lörklaradf sig omöjligen kunna
till behandling upptaga nägnt brottmål, innan sjelfva

förbrytelsen, det ville här säga sjelfva skriften, blifvit

framlaggd. Att göra detta, att pä|)eka do skymfliga ut-

låtelserna var naturligtvis motbjudande lör den angripne

kardinalen. Dessutom |)å sin upphöjda plats van vid

dylika anfall, förklarade han saken för en obetydlighet,

den der ej (örtjenade ytterligare behandling, allraminst

att man för dess skull gjorde en nienniska olycklig.

Målet blef alltså för tillfället nedlaggdt. Man trodde

sig dock veta, att Gyllenborg ville hafva det icke

glömdt, utan blott gömdt för att kunna vid nästa

riksdag nämligen den af 17.38 ånyo framtagas och

begagnas som anfallsvapen mot Mössorna.

För att afböja denna hotande storm ville Arcken-
holtz nyarstiden 1738 göra afbön för Fleury; men
förgäfves. Hattarna öfvertalade kardinalen att låta

påskina en viss förtrytelse, på det denna skulle kun-

na åbero[)as som skäl till ifrågavarande ffirföljelse.

Arckenhoitz sjelf gaf dem ock nya anledningar till

missnöje; ty, tillbakastött af Fleury, kastade han sig

åter i Mössornas armar, och var vid riksdagens bör-

jan en bland dessas ifrignste handtlangare i fråga om
att sj)rida partiskrifter och värfva anhängare; och

man påträlTade sedermera en af honom förd dagbok,

full af bittra och gäckande anmärkningar öfver mot-

partiet och dess personer. Hattarna, häraf än mer

') Dessa rykten tyckas hafva varit oerundadi» och motsägas
af flere väl urxlirrällade samlidinpar. Se Franska miu.

bror Fohr. 17."6.
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uppretade, beslöto genast gripa honom an, och honom
först, för att på en mindre vigtig person ocli i ett

mindre vigtigt mål pröfva sina krafter, innan man
inlät sig i större och vådligare strider.

Redan vid riksdagens början blef alltså förbe-

mälte anklagelse framlaggd för Hemliga Utskottet.

Hattarna hade visserligen derstädes en bestämd öfver-

vigt, likväl höjdes åtskilliga röster till den angripnes

försvar. En medlem af borgareståndet, vid namn
Wechter, aflät ett skriftligt anförande, hvari han yr-

kade frikännelse för Arckenhoitz och åberopade som skäl,

alt både svenska sändebud i främmande land och flere

st^enska. riksdogsbelänkanden hade helt nyligen och det

ostraffadt, till och med opåtaldt, fällt mot franska re-

geringen mycket hårdare ord, än de, Arckenhoitz til-

låtit sig; — att den sistnämnde behållit i frågx va-

rande skrift för sig sjelf och derföre icke vore till

något brott, något straff skyldig; — att den, som
härutinnan fnrnämligast borde anklagas, vore den

person (Estenberg eller (iyllenborg), som uppsatsen

olofligen afskrifvit och åt utländningen meddelat. Di-

dron ville afskräcka Hattarna genom att hota med
en anklagelse mot Gyllenborg för dennes misstänkta

förbindelse med Silva. IJäldre, sade Didron, häldre

än att genom anklagelse mot Arckenhoitz krypa för

franska regeringen, borde man visa missnöje öfver

dennas genom Silva gjorda försök till införande af

hessisk tronföljd; en åtgerd, vida vigtigare och för

Sverge betänkligare, än ifrågavarande uppsats var för

Frankrike. Men största delen af utskottets medlem-
mar stodo under ledning af Hattarna Benzelius, Ehren-

preuss, Lagercrantz, Stjernstedt, Stoltz och Tessin,

och ville derföre icke lyssna, hvarken till Wechters

skäl eller Didrons anklagelse; utan förklarade Arcken-

hoitz brottslig och uppdrog åt regeringen att hans

stralT närmare bestämma. I följd häraf blef målet

draget inför rådkammaren, som måste rätta sig efter
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utskottets föreskrift. Men till sitt försvar anförde då

Arckenholtz: att i en mängd fransyska af honom nu
uppräknade böcker, hvilka blifvit tryekta med franska

regeringens bifall, funnos mot Sverges styrelse och

folk en mängd beskyllningar och gäckerier, vida svårare

än de af Arckenholtz mot Fleury nedskrifna; — att frans-

män förklarat Sverges konung vara Frankrikes lego-

hjon, och svenska folket det franskas myndling; —
att de kallat Karl den tolfte en krönt Don Quixote, —
ja, att Voltaire sagt, del sistnämnde konung var under

de sednare åren en tyrann öfver sitt folk; — att de ur

Arckenholtz' skrift framdragna och öfverklagade orda-

lagen vore lånade ur en i Frankrike tryckt bok; —
och slutligen, att Arckenholtz sökt hålla samma sin

skrift hemlig; men att den utan hans förvållande och

mot hans vilja blifvit af andra utspridd, hvilken sed-

nare uppgift han lyckades genom vittnen bestyrka.

Att dessa förhållanden och skäl skulle komma till all-

männare kännedom, var mot hattpartiets önskan, hvar-

före ock Hemliga Utskottet nu mera beslöt, att målet

icke borde utdragas i de vidlyftigheter, som en formlig

rättegång vidhänga. Till följe af denna föreskrift

måste rådet afbryta undersökningen och skrida till

utslagets fällande. Ulrika Eleonora undandrog sig

dock allt deltagande i detta mål. När afgörandet före-

kom hos rådsherrarna, mente Gyllenborg och hans

vänner, att skriften borde offentligen brännas; men
flertalet beslöt, att författaren skulle för obetänksamt

handterande af vigtiga statspapper, dömmas till syss-

lans förlust och till afbön hos Fleury; ett straff, som
Hemliga Utskottet fann nödigt skärpa genom att der-

jemnte förklara honom ovärdig rikets tjenst, så framt

han ej förordades af kardinalen. Denne sednare tog

saken så lugnt, att Ulrika Eleonora, det var under

hennes regentskap, derföre i egenhändigt bref af-

lade sin tacksägelse. Fleury förklarade sig nämligen

afstå från alla anspråk på upprättelse och skickade
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den anklagades skrifvelse och afbön ouppbrutna till-

baka ').

Arckenboitz lefde sedermera många år och ge-

nomgick många öden. Han har ock utmärkt sig

som en bland Sverges yppersta häfdaforskare, hvilka

alla företeelser dock höra till sednare tiders historia.

Ett drag ur denna sednare må dock redan nu in-

ryckas. Estenbcrg, han, som förradt Arckenholtz,

blef befordrad till kansliråd år 1739, d. v. s. så snart

Karl (ryllenborg kommit i spetsen för svenska styrelsen.

HATTPARTIETS FÖRBUND MED IDKAUE AF HANDEL OCH

MANUFAKTURER, M. M.

Ju mer partierna antogo bestämda rigtningar,

det ena till krig, det andra till fred, desto mer ord-

nade sig derefter de olika samhällsklasserna. Be-

stämdast uppträdde härvid prest- och bonde-stånden,

hvilka ställde sig fasta och orubbliga på fredens och

på Horns sida. Enda möjligheten att besegra deras

motstånd var, om Gyllenborg kunde för sitt parti

vinna riddarhuset och borgareståndet. En stor del af

det förras medlemmar hyllade väl Mössornas åsigter.

Men Gyllenborgs och Höpkens anhängare, i förening;:

med flertalet inom krigsbefälet samt med lager-

crantzska fritroppen, voro så talrika, att Gyllenborg

') D anslå. Franska och Öster r. min. br. samt Sv.

Hiidsprot. för ifrripavarande lid. — Dresdens Ark.
FincUenslcins Mémoire de ce qui s'esl passé eic. —
K^l. Bibi. ncrältplse om riksdagen i7?,H—\7:-,9 af G.

Bonde. — Falkenbergs k a ark. Fo!. Handl. om
riksdagen 17.38— i7,"59, i hvilken finnes Wechiers belan-

knnde. — SS f sia ho Ir.i. Fol Riksdagshandl. '£, 1727
— 1748. hvarest linnes en sammandragen berättelse om
hela detta mal. — Riddarhusets arkiv. Sekrela Ut-

skottets protokoll Juni— .Juli 17.38. — Upps. Ceder-

hielmska samlingen samt Svenska samlingar. Vol. 7.
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hoppades och ofta lyckades genom dem öfverrösta

hornska partiet. Om således äfven borgrarne kunde
vinnas, skulle två stånd stanna mot två, och afgöran-

det komma att i viss mån bero på det af Hattarna

beherrskade Hemliga Utskottet.

Men under vanliga förhållanden äro alla idkare af

handel, fabriker och borgerlig näring benägna för fred.

Det var således ingen lätt uppgift att vinna borgare-

ståndet för ett parti, som ropade på krig, och på ett

stort; kanske långvarigt krig. Vi skola berätta, huru

Hattarnas ledare oervid gingo tillväga.

Tillförene är omtaladt '>, huru Gyllenborg redan

förut hade genom sin enskilda handelsklubb sökt och

lyckats vinna anhängare bland Stockholms borger-

skap; likaså, huru alltsedan 1727 och i synnerhet

sedan 1731 och 1734 han och Höpken hade genom
undantagsfriheter och statsanslag sökt gynna några

handelskompanier och manufaktur-egare; samt huru

Mössorna till en viss grad motarbetade dylika utgifter,

och ville i stället uppmuntra landets naturliga näringar

och i synnerhet jordbruket. På dessa förhållanden

och på lockmedlen af fortfarande understöd och stats-

anslag grundade hattpartiet sin förhoppning att rid

nu varande riksdag erhålla hjelp af nämnde skydd-

lingar och derigenom öfvervigt inom borgareståndet.

Men planen mötte flere hinder. Som nämndt är,

hade Hattarna genom beviljade fördelar sökt vinna

både handelns och manufakturernas målsmän. Men
just mellan begge dessa näringsklasser uppstod en

hotande oenighet, den vanliga, den naturliga. Han-
delsmännen fordrade nedsatta tullafgifter och ville

förse landet med främmande varor. Manufaktur-

männen deremot fordrade höga skyddstullar, och ville

att svenskarna skulle så mycket möjligt begagna blott

inländska tillverkningar. Tvisten blef häftig. För

tilirället sökte Hattarna nedtysta den genom att å

') Sid. 27.

Fryxells Ber. XXXIV.
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ena sidan låta handelskom{)anierna behålla sina stora

friheter och sina låga tullar, samt å den andra gifva

åt manufakturerna så drygt statsunderstöd, att de

skulle kunna täda med utländningen. Man sökte

likaledes att bland jernverks-egarna vinna anhängare
genom att äfven åt dem skaffa betydliga statsanslag.

Men dessa åtgerder väckte ovilja hos den del af de

skattdragande, som skulle utbetala medel till sådana

anslag, men trodde sig icke af desamma hafva någon
motsvarande fördel att vänta. Ett begärdt understöd

åt bruksrörelsen blef af sådant skäl illa mottaget i

både borgare- och bondestånden, och hos presterna

inlemnades, måhända af Serenius, ett betänkande,

som påstod, att södermanländningarna icke skulle er-

hålla någon serdeles andel i nämnde understöd, och

således ej heller borde till dess anskaffande bidraga.

Detta betänkande blef dock af motpartiet under led-

ning af biskoparna Benzelius öfverröstadt och ansedt

vara af så förgriplig beskaffenhet, att det på stället

refs i stycken.

Angående dessa förhållanden har mösspartiet ')

velat påstå, att Höpken, som delegare i Wedevågs
manufakturverk, dragit stor och oloflig vinst af de åt

nämnde inrättning gifna stats-anslagen. Samma be-

skyllningar framkastades ock mot delegarne i de

verk, som blifvit i Alingsås af Alströmer anlaggda;

likaså mot Kierman och Plomgren i afseende på det

nu föreslagna levantiska handelskompaniet. En Adler-

stedt, hvilken jemnte sin far legat i delo med Höp-
ken och med kommerskollegium, blef af Mössorna
nedsänd till Alingsås för att undersöka, huru och

med hvad nytta de beviljade medlen blifvit använda.

Efter slutad granskning påstod han, att några bland

dessa anläggningar icke åt staten medfört någon för-

del; likaså att man vid förvaltningen begått hvarje-

•) Äfven några utländska sändebud hafva instämt i flere

bland Mössornas bär nedanstående uppgifter.
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hända försnillningar, och att föreståndarne hade till

sin personliga fördel användt mycket af de summor,
ständerna anslagit till verkets förkofran. Återkom-
men till Stockholm hösten 1738, begärde han med
då varande regentinnan Ulrika Eleonora' ett hemligt

samtal för att meddela sina både vigtiga och öm-
tåliga upptakter. Sedermera blefvo dessa framlaggda

också för ständerna, bland hvilka de naturligtvis

väckte mycket uppseende. Flertalet bland prester,

bönder, i början också bland borgare, talade för

Adlerstedt; men Hattarna, i synnerhet de på rid-

darhuset, tvärtom. Förbittringen blef så mycket
häftigare, som delegarne i besagde företag voro

till största delen Hattar, hvilka naturligtvis gjorde

allt för att rädda sig undan den hotande faran och

för att tillintetgöra vigten af Adlerstedts anklagelse.

Dennes upptakter hade till en del blifvit gjorda

med tillhjelp af en vid Alingsås-verken anställd man.
Men nu sökte Hattarna under allahanda förevänd-

ningar aflägsna samma person, på det hans vittnes-

mål ej skulle kunna åberopas ^). Det var ock på
innehållet af de i Alingsås förda räkenskapsböckerna,

som Adlerstedt grundade sina påståenden. Men han
hade icke medtagit samma böcker, icke ens bestyrkta

afskrifter ur de vigtigaste sidorna. Knappt blef också

ifrågavarande anklagelse bekant, förr än styresmän-

nen öfver nämnde inrättning läto samma räkenskaps-

') I Kongl. Bibi. Sagobrott om 1734 års riksdag, må-
händi skrifven af Arckenhollz, förekommer sid. 251 och
följande en lång i Uere enskildheter ingående berättelse,

om en Eccler, som skulle gjort svåra angifvelser mot
Alingsås-verken, men blifvit på ett i hög grad listigt sätt

inlockad och på lika våldsamt sätt qvarhållen på gäldstugan

och dymedelst nedtystad. Der förekomma ock flere andra
likartade tillvitelser. Vi upptaga dem ej; dels derföre

att omfånget af värt verk ej sådant tillåter, dels derföre

alt vi ej kunnat på detta enskilda ämne offra tillräcklig

lid för alt utröna uppgifternas sanning. Måhända var

denne Eccler samme person, som här ofvan omtalas.
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böcker omskrifvas på sådant sätt, att de af Adlerstedt

anmärkta underslelven försviinno. Denne kunde ej

bevisa sina påståenden, utan blef som lögnaktig för-

talare utvisad från riddarhuset. En tillsatt undersök-

ningsnämnd ogillade anklagelserna, hvilka på grund

deraf förföllo. Så framställdes saken af mösspartiets

skriftställare. Hattarna åter påstodo att både under-

sökning och anklagelse voro af Horn och af Mös-
sorna tillställda, egentligen för att störta i synnerhet

Höpken, föremålet för deras både hat och fruktan.

Hvilkendera hade rätt? Vi kunna ej besvara

frågan. För Mössorna talar, att Kierman och Plom-

gren voro af många, och Höpken af de flesta sam-

tida författare misstänkta för mycken egennytta;

likaså, att staten måste kort derpå och med betydlig

förlust öfvertaga det af Höpken gynnade Wedevågs-
verket '); och slutligen, att enligt många äfven opar-

tiska personers vittnesbörd hafva åtskilliga bland ifråga-

varande inrättningar medfört åt fäderneslandet ringa

eller ingen fördel. Mot Adlerstedt talar, att han och

hans far befinnas hafva varit i den tidens politiska

rörelser invecklade så ofta och på sådant sätt, att

deras, partimännens, ord ej kunna antagas som full-

gilltiga bevis; — likaså, alt Jonas Aiströmer, förnäm-

sta styresmannen öfver inrättningarna i Alingsås, var

af sin samtid ansedd och måste af efterverlden be-

traktas som en redlig herre, den der brann af den

mest oegennyttiga kärlek till sitt fädernesland. Det

tyckes dock, som skulle äfven han hafva stundom
tillåtit sig att begagna klandervärda medel för er-

nåendet af det stora och fosterländska ändamålet,

svenska näringarnas uppblomstring. Det berättas

') Danska minislern skref i April 1739, att emedan Höpken
var förnämsta deleparen i Wedevåg, gåfvo Hattarna till

dess uppiätihållandt' nya förskott; ehuru några bevisat

sotklart, huru alllsammans är bloll undersief och be-

drägeri (»lauter Unterscliweif und Belriigerey»), och huru

kronan gör dervid stora förluster.
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nämligen från flere håll, huru han, för att vinna

understöd åt manufakturverken och anhängare åt

dessas gynnare Hattarna, har under riksdagen 1738
uppklädt flere bland riddarhusets luggslitna eller

läppiga medlemmar, och vid andra tillfällen med rik-

liga måltider förplägat skaror af riksdagarnas vanliga

snyltgäster. Men det berättas ock, huru han vid en

sådan afslutad förplägning yttrade efter de bortgående

gästerna sitt djupa förakt för deras lumpna uppiö-

rande och låga egennytta.

Dessa tvister mellan handel och fabriker inbördes,

och mellan dem och jordbruket blefvo heta och lång-

variga. Men de slutade med en hattpartiets seger,

vunnen under högljudda och granna dock sins emel-

lan motsägande ordalag, ena gången om svenska han-

delsflaggan, och huru den skulle svaja öfver långt

aflägsna haf; en annan gång om svenskarnas foster-

landssinne, samt huru de skulle begagna endast så-

dana varor, soni deras eget land hade alstrat och

tillverkat. Också blefvo vigtiga fördelar beviljade åt

både handel, fabriker och manufakturer och älven åt

bruksrörelsen. För att kunna på denna väg fortgå

så mycket mer obehindradt, sökte man till och med
draga äfven sådana inrikes ärender under det af Hat-

tarna beherskade Hemliga Utskottets ledning.

Det erhållna beskyddet, de åtnjutna understöden

fordrade emellertid motsvarande tacksamhet. Också
finner man, huru under den pågående riksdagsstriden

berörde näringars målsmän ställde sig mer och mer
på Gyllenborgs sida och bidrogo i betydlig mån till

hans slutliga seger '). Det påstods ock, att de vid

Riksark. Bref till drotln. Ulrika Eleonora. — Rid-
darhusprot. Okt. 17.i8 — Apr. 17.^9. — En ge ström-
ska Bit)liot. Benzelii journal. — Pr es t-s t å ndei s

pro t. Apr. 1759. — Borgareslandets prol. Sept,,

Nov 17."58, Mars, Apr. 17.-59. — Skok.losler. Miscell.

17. — Uppsal. Rosenhan. Fol. 18. 19. — Linköp.
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riksdagens slut hafva åt Tessin lemnat en tacksam-

hetsgerd af 20,000 ecus ').

BETALMNGEN AF KARL DEN TOLFTES SKULD TILL SUL-

TANEN OCH UNDERHANDLINGAR OM FÖRBUND
MELLAN SVERGE OCH TURKIET.

Under mesta tiden af vistelsen i Turkiet hade

väl Karl den tolfte till sitt underhåll bekommit af

sultanen mycket både varor och penningar, begge

delarna till skänks. Dessa, liksom bidragen från

Sverge, blefvo dock otillräckliga i anseende till de

rika gåfvor, konungen utdelade, och de planer, han

vid turkiska och andra hof sökte genomdrifva. Också
hade han under nämnde tid åsamkat sig dryga skul-

der, dels hos enskilda personer, dels hos sultanen

sjelf. Förhållandet med de förra, de turkar, judar

eller armenianer, som åtföljde honom till Sverge, är

redan tillförene -) beskrifvet. Sultanens eller tur-

kiska kronans, fordran steg till en million riksdaler i

silfver eller något derutöfver ^j. Flere gånger hade

hofvet i Konstantinopel, genom serskilda, till Stock-

holm aflardade sändebud, anhållit om betalning; men
stora skaror mer nödställda borgenärer hade ännu

icke blifvit tillfre^lsställda, hvarföre svenska regeringen

tillgripit hvarjehanda undflykter, bland annat också

den, att konungen skulle i sitt läger vid Bender haft

penningar och dyrbarheter för en ganska stor summa;

Bibi. Histor. handlingar och uppsatser serdeles rörande

frihetstiden m. m. 4:o. — Danska min. br. Juli 1737.

Maj 17.^8. Jan. och Febr. 1739. — Preuss. min. bref
Mars 1742.

') Linköping. Lynars relation om riksdagen 1738, 1739

i handskrirt.

') Se SS. 149, 150. 33. 290, 291.

*) Jfr. S3. 297.
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och emedan denna blifvit under kalabaliken af tur-

karna borttagen, borde dess belopp från sultanens

fordringar afdragas.

Nyligen hafva vi berättat ^), huru Karl Fredrik

Höpken och hans resekamrat Edvard Carleson hade

till följe af hattpartiets furord bliivit utnämnda till

svenska sändebud vid turkiska hofvet, med uppdrag

att derstädes underhandla dels om betalningen af Karl

den tolftes skuld, dels om ett levantiskt handels-

kompani, dels om ett förbund mellan Sverge och

Turkiet. Konungen, Horn och rådets flertal påstodo

väl, att både förbundet och handelskompaniet lände

Sverge till föga nytta, och att betalningen af Karl

den tolftes skuld borde på ofvanbeskrifna sätt antin-

gen uppskjutas eller om möjligt genom qvittning und-

vikas. Men vid 1734 års riksdag var Hemliga Ut-

skottet beherrskadt af Hattarna, hvarföre ock ofvan-

nämnde förslag bifölls, såsom berättadt är. Höpken
och Carleson lyckades då att medelst 10,000 -] du-

kater muta några inflytelserika turkar, hvarpå sulta-

nen förklarade sig vilja som betalning åtnöjas med
ett örlogsfartyg af 72 kanoner och dessut?m 30,000
muskötter jemte åtskilligt annat krigsförråd. Våren
1738 blef detta förslag i rådet föredraget, men ogil-

ladt; dels af förut uppräknade skäl, dels emedan en

sändning af krigsförnödenheter till de mot Ryssland
under vapen stående turkarna, äfven om den förkla-

rades vara endast betalning af en skuld, likväl kunde
betraktas såsom icke blott stridande mot Sverges
med samma Ryssland nyss afslutade förbund, utan

till och med som en half krigsförklaring, hvarföre

ock Bestuschew gång på gång gjorde allvarliga mot-
föreställningar. I rådet kunde förslaget sålunda icke

genomdrifvas. Men kort derefter sammanträdde riks-

dagen 1738, vid hvilken Hattarna erhöllo en afgö-

•) Sid. 71—73.

'j Österrikiska ministern säger 15,000.
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rande öfvervigt inom Hemliga Utskottet. Oaktadt
alla varningar af rådet och af rysska sändebudet,

beslöt samma utskott att icke blott gilla de af Höp-
ken och Carleson i Turkiet förda underhandlingarna,

utan ock att belöna samma herrar medelst utnäm-
ningar till kansliråd; likaså att lemna något tacksam-
hetsbevis åt Bonneval, hvilken till följe af sitt ifriga

understöd blef, sade man, af partiet ansedd som en

frälsare, en Gud. Fredrik prutade emot sistnämnde

förslag. Skall, sade han, Bonneval belönas, så ma
Hemliga UtskoUel sjelf göra det. Men med stöd af

detta utskott lyckades dock slutligen Gyllenborg att

genomdrifva sin afsigt. Som vängåfva åt Bonneval

anslogos dyrbarheter till ett värde af 800 eller 1000
dukater. Till betalning åt sultanen utrustades i Karls-

krona ett örlogsskepp, och i Stockholm ett Kiermans
handelsfartyg, detta sednare till öfverförande af de

30,000 ^) muskötterna, m. m. och tillika af en myc-
kenhet krut, skickadt för Kiermans egen räkning.

Litet förr än skeppet afseglade, lät egaren på det-

samma anställa ett stort gästabud, till hvilket voro

inbjudna fltre betydande herrar inom hattpartiet, och

der Karl Sparre föreslog och sällskapet under hög-

ljudd glädje drack skålar för Bonneval och för stor-

visiren.

Förslaget att på förenämnde sätt komma ifrån

den turkiska skulden var i sig sjelft så fördelak-

tigt, att Mössornas motsägelser tyckas förestafvade

af hemligt inflytande från Ryssland -). Kejsarin-

nan Anna, uppbragt öfver den krigshjelp, man så-

lunda gifvit åt hennes under, vapen stående fiende,

') Af några uppgifter vill synas, som aldrig mer än 8 eller

10,000 gevär blifvit från Sverge afsända.

•) Några Mössor påstodo, alt kostnaden för Höpkens och

Cariesons underhåll i Turkiet, och för de turkiska sände-

budens i Sverge. och för de i Konstantinopel gifna skän-

kerna, och för de båda skeppen m. m. vida öfversteg be-

loppet af Karl den tolftes hela skuld.
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och tillika förmenande, att Fredrik kunnat alltsammans

förekomma, skall ock hafva sagt : slutligen torde jag

ändå nödgas skicka den der landlgrefven tillbaka till

hans lilla Hassel. Rysska, österrikiska och påfliga

hofven påstås hafva uppmanat maltcser-riddarne att

horttaga nämnde åt kristenhetens fiende tilLämnade

hjelpsändning. Detta skedde dock ej, och blef till en

del obehöfligt. I farvattnen kring Cadiz led nämligen

svenska örlogsfartyget skeppsbrott, hvarvid föga om
ens något af dess laddning kunde räddas; ty sådant

hindrades af de strängt katolska spaniorerna, hvilka

ogillade svenskarnas både förbund med och hjelp-

sändning åt turkarna. I stället för nämnde skepp

ämnade hattpartiet erbjuda en betydlig penningsum-

ma; men sultanen förklarade sig nöjd med handels-

fartyget och med de öfriga utlofvade krigsförnöden-

heterna; och så snart detta allt till Konstantinopel an-

kommit, lät han återlemna Karl den tolftes ifråga-

varande skuldsedlar. Bonneval hade under tiden fallit

i sultanens onåd, hvarföre någon belöning åt honom
ej mer kom i fråga.

På samma gång med förslaget om nämnde be-

talning, anlände ock utkast till det nya förbund mel-

lan Sverge och Turkiet, som Höpken, Carleson och

Bonneval uppgjort, och hvilket innehöll löften om
åtskilliga fördelar. Det rönte likväl inom rådet

mycket motstånd af skäl, som redan llere gånger blif-

vit uppräknade. Fredrik var detsamma obenägen.

Ulrika Eleonora hyste dessutom mot )ide otrogna»

turkarna en sådan rättrogen afsky, att hon 1733 icke

ville äta vid samma bord som sultanens i Stockholm

då varande sändebud. Hattarna gjorde dock allt möj-

ligt för genomdrifvandet af nämnde förbund. Man
omtalade och öfverdref de stora skatter i klingande

mynt, som turkiska regeringen sades hafva i bered-

skap. Franska hofvet skickade ock till sitt i Stock-

holm varande sändebud skrifvelser, hvilka under sken

af att vara enskilda och förtroliga, blifvit så uppsatta,
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att de kunde visas för svenskarna och locka dessa till

krigiska beslut. Tillika utspriddes nya smädeskrifter

mot dem, som ogillat ifrågavarande underhandling.

Hemliga Utskottet var lätt vunnet. Der omtalades
triumferande, huru 40,000 svenskar skulle snart in-

finna sig i Petersburg. Enligt en annan berättelse

skall samma utskott, uppspeladt af krigslystnad och
af en riklig middagsmåltid, hafva beslutat ingå med
Turkiet till och med ett anfallsförbund; men att man
dagen derpå ångrat sig, sedan nämligen vinet bort-

dunstat, och Tessin framställt åtskilliga betänkligheter.

Man ville fördenskull och tills vidare åtnöjas med ett

blott skydds-förbund. När nu Hemliga Utskottet fat-

tat härutinnan sitt beslut, måste rådet rätta sig der-

efter, hvarvid dock Horn så mycket möjligt ställde

ordalagen så, att Sverge skulle hafva fria händer till

iakttagande af sitt eget bästa. Det oaktadt kunde
dåvarande regentinnan Ulrika Eleonora icke förmås

att bifalla. Ofverröstad af rådets flertal, förklarade

hon till protokolls, att hon ansåge ett förbund med
kristendomens arf- och hufimdfiende, turken, icke vara

öfverensstämmande med de kristnas pligter, ej heller

vara ett sådant försvars-medel, som den högste Guden
tillätit oss bruka. Allt derföre, sade hon, och till

mitt tunga samvetes tillfredsställande förklarar jag

härmedelst, att jag ingen del tager i främjandet af en

sådan underhandling.

Medelst genomdrifvandet af nämnde förbindelse ')

hade Gyllenborg och hans vänner lättat utsigterna för

ett blifvande krig mot Ryssland, och skaffat sig ökad
anledning både att ett sådant påyrka och tillika att

som rädda gubbar och lumpna nattmössor utmåla de

statsmän, hvilka detsamma afstyrkt -).

') Den hann ej formligen undertecknas förrän d. 2 Dec. 1739.

^) Rädsprol. samt Danska, Franska, Österr. och
Preuss. min. br. från denna tid. — Dresden. Fincken-

steins Mémoire de ce qui s'est passé elc. — Upps. Bibi.
Rosenban. saml. Fol. 15.
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MOSSORNAS FÖRSÖK ATT AFBRYTA RIKSDAGEN.

Ett sådant förslag blef redan i Augusti af biskop

Humble bragt å bana '), naturligtvis för att dymedelst

afbryta Hattarnas förföljelseplan, ocb medelst vädjan-

de till den i allmänhet fredälskande landtbefolkningen

få utvalda nya riksdagsmän och ett nytt af Hattarna

mer oberoende Hemligt Utskott. Det sades ock, att

Fredrik för detta ändamål utdelat 25,000 écus. Men
Hattarna ville naturligtvis behålla sina nu innehafda

fcirdelar och således Jiindra riksdagens afbrott. Tvi-

sten härom uppblossade med mycken liflighet och

tyckes halva varat länge nog eller blifvit ånyo upp-
tagen. Hattarna hade öfvervigten pä riddarhuset.

Mössorna i prest- och bondestånden. Borgerskapet

tvekade, tills slutligen, säger man, J 0,000 écus blefvo

af Plomgren och Kierman förskjutna och utdelade,

hvarefter ståndet med 46 röster mot 34 öfvcrgick

till adelns åsigt, i följe hvaral riksdagens fortsättning

blef beslutad.

HATTARNAS HAT OCH HOT MOT ENGLAND.

Hos hela svenska befolkningen fanns vid denna
tid en viss grad af ovilja mot nämnde rike, en följd

af flere omständigheter; t. ex. det sätt, hvarpå dess

konung år 1715 tillegnade sig Bremen och A'erden;

— den misstanken, att det var med flit, som Eng-
land 1719 och i synnerhet 1721 lät rysska galer-

flottan härja svenska kusterna; — det band, hvar-

mcd engelsmännen såsom rika förläggare fortfarande

tryckte svenskarnas jernhandtering m. m. Dertiil

kom harmen öfver den då för tiden ryktbara Porto-

') Engeslröm. E. Benzelii journal.
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Nuovo-saken, med hvilken det förhöll sig på följande

sätt ').

Det nyss inrättade svensk-ostindiska handels-

kompaniet hade på kusten Coromandel anlaggt ett

faktori, benämndt Porto-Nuovo, och börjat derstädes

drifva köpenskap. Företaget väckte oro och afund-

sjuka hos Frankrike och England, hvilka af handeln

i nämnde trakter skördade betydliga fördelar. Dessa
staters ostindiska kompanier samsatte sig derföre år

1733 och öfverföllo samt borttogo nämnde faktori och

der befintliga varulager. Svenska regeringen anförde

klagomål. Den engelska svarade, att saken vore en

tvist, icke mellan båda staterna, utan mellan deras

enskilda handelskompanier; och anmärkte tillika, att

det gjorda anfallet rättfärdigades af gällande lag, en-

ligt hvilken det för hvarje engelsman vore förbjudet

att inlåta sig i dylika utländska handelsföretag; men
att svensk-ostindiska kompaniets delegare till största

delen bestodo af infödda engelsmän, hvilket sägs deraf,

att bland de borttagna varorna, värderade till 180,000

R:dr, egdes blott en mindre del, uppskattad till 12,000

af svenskar, det öfriga af utländningar. Verkliga or-

saken till anfallet låg dock utan tvifvel i Frankrikes

och Englands beslut att redan vid första försöket

afskräcka hvarje ny medtäflare på den ostindiska

handelsbanan. I öfrigt var England hädanefter, lika-

som förut angeläget om Sverges upprätthållande och

erböd sig att återgälda den förlust, egentliga svenskar

hade vid tillfället lidit -). Härmed tyckes regeringen

i Stockholm hafva gifvit sig tillfreds, öfvertygad, an-

tingen om samlingen af skälen, eller om oåtkomlig-

heten af bättre skadestånd, eller om oumbärligheten

af Englands vänskap. Hos svenska folket hade dock

') Jfr. as. 207.

') År 1740 lär ock tvisten blifvit bilaggd genom 12 000
pund sterling, som del engelska ostindiska kompaniet be-

talade till del svenska.
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det våldsamma och förolämpande uppträdet väckt

mycken och rättvis harm samt ökat den gamla, förut

omtalade oviljan.

Hos Gyllenborg och hans vänner brann denna

känsla med än starkare låga, till följe af dels person-

liga, dels partiskäl; näml, hos Gyllenborg öfver det

fängelse, hvari engelska regeringen år 1717 honom
kastat; — och hos Hattarna öfver det stöd, E igland

gaf| åt Horn och åt Mössornas planer, samt öfver

engelska sändebudet i Stockholm Edvard Finch..

Denne, förtrolig vän till Arvid Horn, var en man
af utmärkta egenskaper, stark frihetskärlek och ädla

tänkesätt; men tillika af en häftighet, en utlåtig-

het, som icke öfverensstämde med vanlig stats-

manna-försigtighet. Hos en sådan person måste gyl-

lenborgska ligan och dess beteende ingifva mycken
ovilja, och han uttalade denna sin känsla med en

upprigtighet, en ifver, som ådrogo honom partiets

häftiga hat, och som gåfvo detsamma ökad anledning

att upptaga Porto-Nuovo-saken. Kring landet- ut-

spriddes derföre en smygskrift, tryckt, hvilket den

tiden var ovanligt, men tryckt i smyg och utan att

hafva genomgått vanlig granskning. Den utmålade

besagde händelse i färger, för England så menliga

som möjligt, och slutade med följande ord: hvem ser

ej, alt härigenom har vår konungs höghet blifiit

grufligen missfirmad och svenska folkets heder i hela

verldens ögon kränkt. Mössorna invände, att äfven

Frankrike deltagit i våldet; man sade till och med.
att en fransman fört öfverbefälet; men Hattarna sva-

rade, att sistnämnde land blifvit dertill af England
narradt, och att det sedermera ursäktat sig, hvarföre

man ej längre borde mot detsamma hysa något agg.

I dess ställe uppretade man förbittringen mot England
så mycket mer. Hemliga Utskottet fordrade ock, att

regeringen skulle till Finch aflåta den förklaring, att,

emedan konungen af England icke velat för Porto-

Tsuovo-våldet gifva vederbörlig ersättning, fann sig
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konungen af Sverge försatt i nödvändighet att tillåta

svensk-ostindiska kompaniet begagna sig af vedergäll-

ningsrätlen ^). Hotelsen var en löjlighet; emedan
hvarje sansad person ganska väl visste, att det svaga

svenska handelskompaniet icke förmådde lyfta ett finger

mot det engelska. Också hade alla rådsherrarna utom
de af hattpartiet afstyrkt åtgerden såsom ändamålslös,

kanske vådlig; och Fredrik och Ulrika Eleonora för-

klarade sig icke vilja i densamma hafva någon del;

ja, drottningen lät tillställa utskottet en afskrift af

detta varnande rådsprotokoll; men förgäfves. Hattar-

na fordrade omigen, att det hotande budskapet skulle

till Finch frambäras, och detta skedde nu genom Gu-
staf Bonde och med de ordalag, att, om ersättning

uteblejve, kunde hans svenska majestät icke hindra sitt

ostindiska kompani från alt utöfva vedergällningsrätten.

England mottog hotelsen med en viss förtrytelse, men
svarade sedermera med lugna, nägongång gäckande

ord, och frågade bland annat, hur och när svensk-

ostindiska kompaniet ämnade utöfva bemälde veder-

gällningsrätt? Hattarna vidhöllo dock sina åsigter,

måhända i hemlighet uppmuntrade af Frankrike. En
annan tillkommande omständighet ökade modet. Mel-

lan Danmarks konung å ena sidan och Englands i

egenskap af Hannovers kurfurste å den andra hade

uppstått åtskilliga tvister, rörande en obetydlig ort

vid namn Steinhorst, belägen i lauenburgska landet.

Till följe af ett nyligen afslutadt förbund, anhöll Dan-

mark om Sverges hjelp, i fall saken skulle öfvergå

till vapenskifte. Hattarna med sitt hat mot England

och sin längtan efter krig voro genast färdiga, och

de ifrigare bland dem omtalade, huru man kunde och

borde begagna detta tillfälle att återtaga Bremen.

Hemliga Utskottet lofvade fördenskull icke blott den

i fördraget bestämda hjelpsändningen, utan ock, om
så behöfdes, en ökad styrka, hvarjemnte befallning

') D'user de réprestailles, enligt Lynar.
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att hålla sig färdiga afskickades till (lere regementer.

En bland Hattarnas anförare, sjelfva Karl Gustaf Tes-

sin, skulle som svenskt sändebud afresa till Köpen-

hamn för att leda den vigtiga underhandlingen; och

Stockholms krigiska ungdom började drömma om
tyska fälttåg, segrar och byten. Men just i detsam-

ma skyndade sig England och Hannover att med
Danmark afsluta icke blott förlikning utan ock för-

bund; och den krigiska ifvern i Stockholm blef ha-

stigt afkyld, när danska der varande sändebudet helt

oförmodadt tillkännagaf, huru tacksam konung Kristian

var för den erbjudna hjelpen, men att denna sednare

numera icke behöfdes. Tessin, hvilken redan börjat

förbereda sin resa, uppsökte nu allehanda svepskäl

för att slippa nämnde beskickning, och blef verkligen

från densamma befriad.

En sådan utgång af dansk-engelska förvecklingen

måste, jemnte närmare eftersinnande, slutligen öppna

Hemliga Utskottets ögon rörande omöjligheten af att

vidhålla sina mot England yttrade hotelser. Det sökte

nu skylla felet frän sig och på Gustaf Bonde, såsom

den der vid hotelsens frambärande begagnat onödigt-

vis hårda ord och derigenom retat England. Då
emellertid sistnämnde magt icke brydde sig om att

vidare tala på denna sak, begagnade Hattarna med
glädje det sålunda gifna tillfället att i tysthet låta sitt

förhastade beslut falla. En följd hade likväl redan

trädt i dagen och kunde ej mer tillintetgöras, näm-
ligen det åtlöje, både in- och utrikes, som utskottets

obetänkta åtgerd föranledt ^).

•)Rådsprot. samt Danska, Saxiska, öslerr. och
Franska min. br. för den liden. — Dresden. Fincken-

sleins Mémoire de ce, qui s'est passé etc. — K g i. Bibi.

Berättelse om riksdagen 1738—17.59 af G. Bonde. —
Upps. Sv. Sami. — Ljnars Relation om riksdagen

1738, det handskrifna exemplaret i Linköping.
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ÅTTONDE b::^x>itlet.

RIKSDAGEN 1738 OCH 1739.

TREDJE AFDELNINGEN.

BÖRJAN AF RÄTTEGÅNGEN MOT RÅDSHERRARNA OCH

ARVID HORNS AFSKED.

Under den tid, nu beskrifna skärmytslingar före-

föllo, var Hemliga Utskottet sysselsatt med att genom-

gå rådsprotokollen, för att framleta skäl till de an-

klagelser, med stöd af hvilka man ämnade angripa

och störta det inom rådet herrskande mösspartiet.

Granskningen skedde genom utskottets så kallade

Mindre Sekreta Deputation. Dess medlemmar, d. v. s.

de personer, hvilkas llertal gjorde mot rådet de an-

märkningar, de anklagelser, vi här nedan skola be-

skrifva. voro af adeln K. E. Lewenhaupt, Kl. Ström-

berg, K. G. Sparre, K. J. Stiernstedt, S. Akerhielra,

K. Rudenskiöld, K. D. Ehrenpreus, A. J. v. Höpken,

K. O. Lagercrantz, O. R. Wrangel, K. G. Boje, O. Törne

och K. Hårleman; — af presteståndet E. Benzelius,

G. A. Humble, Er. Alstrin, Jon. Arnell, And. Bergius

och Erasm. Trägärd; — af borgareståndet Salin,

Renhorn, v. Weldt, Unger, Poppelman och Wechter.

Den granskning, scm varit åt dessa herrar uppdra-

gen, hade ändteligen fram på hösten blifvit afslutad. De
punkter, vid hvilka man fästat sig, voro i synnerhet

en mängd befordringar, men ock några andra regerings-

åtgerder, och anmärkningarnas halt kan bedömas af de

tvänne, hvilka såsom varande de vigtigaste deribland,

blefvo af hattpartiet förnämligast och nästan uteslu-

tande framdragna och begagnade. Dessa två punkter

Toro utnämningen af två vice-amiraler 1736, samt be-
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handlingen af fransyska och rysska förbunden som-
maren 1735. Det var om dessa tvänne mål, som
den afgörande striden blef förd, och vi skola derföre

angående dem båda lemna läsaren en nödig öfversigt;

dervid börjande med frågan om vice-amiraierna.

ANKLAGELSEN FÖR UTNÄMNING AF TVA VICE-AMIRALER.

Hösten 1736 skulle en ledig vice-amirals-syssla

tillsältas, och på förslaget stodo trenne contre-ami-

raler, Sjöstierna, Utfall och Anckarcrona, den sist-

nämnde samme man, som 1715 förde Karl den

tolfte från Stralsund till Skåne. Berättadt är, huru
Fredrik för flere år sedan iitfäst sig att aldrig i

förväg och rådet oåtspordt, bortlofva några syss-

lor '). Det oaktadt hade han sedermera tillåtit sig

dylika friheter, icke en utan flere gånger och äfven

vid närvarande tilllälle, i ty att han tillsagt Anckar-
crona bemälte plats. Rådsherrarna blefvo misslynta,

dels öfver löftesbrottet, dels derföre, att Sjöstierna

och Utfall voro icke blott äldre, utan lika om ej

mer utmärkta i tjensten än Anckarcrona, hvilken

för sitt deltagande i Karl den tolftes frälsning re-

dan blifvit belönad medelst adelskap och flere be-

fordringar, ena gången med förbigående af åtta eller

nio äldre kamrater. Tvisten gick till omröstning, i

hvilken rådsherrarnas flertal vägrade sitt bifall till

Anckarcronas utnämning. I harmen förklarade Fred-
rik, det han icke ämnade bryta sitt ät Anckarcrona
gifna löfte, utan skulle till niista riksdag uppskjuta
tillsättandet af både denna och andra sysslor; ja,

till nästa riksdag: /(/, tillade han, pekande på tvisten

om Broman, riksens stnnder ha/va dock visnl mig
den äran att gilla några mina mot rådets mening

') Sid. 21.

Fryxells Ber. XXXIV. 10
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gjorda utvämnwcjar. Ingendera ville på länge gifva

Tika; Fredrik likväl först. Han föreslog näml att

Sjöstierna, den främste på förslaget, skulle erhålla

sjelfva sysslan; men de andra två hugnas med dess

tittel och värdighet, dock utan ökad lön. Sådana
tittel-utnämningar voro visserligen i sjelfva regerings-

formen tillåtna, ehuru hlott till sparsamt hruk. Men
i en sedermera utkommen förordning liade de blifvit,

väl icke alldeles förbjudna, dock än mer afstyrkta.

I enlighet med sistnämnde stadga blef den före-

slagna tittel-utdelningen af rådsherrarna ogillad; men
när konungen var envis, började en och annan gifva

med sig. Det gick slutligen till omröstning. Mot
konungen stodo dervid alla Hattarna och några Mös-
sor, jeninte dessas hutvudman, Arvid Horn; tillhopa

sex personer. Med konungen röstade sex andra, till

mösspartiet hörande rådsherrar, nämligen Barck,

Bielke, Bonde. Creutz, Hård och E. J). Taube; som
de sade, för att ej genom envishet i en småsak reta

öfverlieten och fördröja åtskilliga andra utnämningar.

De erinrade sig ock, huru tillförene, när man i lik-

nande omständigheter hade mot konungamagtens sjelf-

rådighet försvarat lagens föreskrift, såsom t. ex. Horn
1719 i fråga om det Irigifna fartyget '), och rådet

1733 i fråga om Bromans utnämning, hade man in-

gendera gången erhållit af ständerna det understöd,

man haft skäl att vänta. Enligt rösternas llertaj blef

konungens åsigt den åtgörande, hvarföre ock de tre

föreslagna vice-amirals-fullmagterna utfärdades. Detta

var den ena af de två s. k. vigtiga lagöfverträdelser,

för hvilka man ville anklaga och afsätta ifrågavarande

rådsherrar.

Inseende sakens verkliga obetydlighet, sökte Hat-

tarna genom åtskilliga biomständigheter gifva den

större vigt och mörkare färg. T. ex.: sitt bifall till

') 3«». 49.

'^) Sidd. 37, 38.
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utnämningen ville Creutz försvara medelst den an-

märkningen, nit rndet borde icke regera ulan råda,

ett ordalag, som i gällande regeringsform förefanns,

men hvilket, nttaladt af Creutz, Hattarna nu sökte

tolka som åsyftande konungamagtens utvidgning. Vid

något annat tilKälle under samma tvist hade. rådet

sagt, det berörde titlel-utiiämninf/ vore stridande tnot

lag och regeringsform, de två sista orden af förha-

stande begagnade i stället för karaktersförordningen.

Ehuru nu miss-sägningen var tydlig och blef af rådet

sjelf erkänd och rättad, höll sig dock utskottet fast

vid nämnde ordalag och påstod och utspridde, att

rädsherrarna begått den grofva förseelsen att bifalla

en åtgerd, som de sjelfva visste vara stridande

mot lag och regeringsform. Anckarcrona, som på
sätt och vis föranledt oenigheten, ville för dess bi-

läggande, afstå från sin erhållna tittel, men förgäf-

ves; ty det var någonting helt annat, som Hattarna

åsyftade.

Emellertid skulle ständerna yttra sig, huruvida

berörde mål borde upptagas eller ej. Många riddar-

husets anseddare medlemmar förklarade saken vara

ett lappri. som icke förtjenade ytterligare handlägg-

ning. Denna åsigt försvarades af Didron, af Lillie-

stierna och af den mer och mer som Mössornas sak-

förare framträdande, öfverste-löjtnanten, Alexander

Matthias Lngern v. Sternberg. För motsidan talade

Coyet, Otto De Geer, Palmstierna, Rosen, Tessin m. fl.

T\isten blef långvarig, bullret häftigt, oordningen stor.

Hattpartiets ynglingar sökte afbryta sina motståndare,

och en gardes-fänrik hotade kasta dem genom fön-

stret; men Lilliesfierna ropade oförskräckt: jag låter

ingen bero/ca mig den rällighet, som Gud och Scerges

lag gifvit; nämligen att öppet uttala min Öfrtrtggelse.

Slutligen segrade dock Hattarna, och målet skulle

upptagas och handläggas, enligt livad man först äm-
nade, inför en serskild kommissjon, de tidernas van-

liga sätt för anställande af partiförföljelser. I när-
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varande fall sknlle dock besagde åtgerd måhända
hafva tvärtom ledt till de anklagades frikännelse;

emedan en dylik domstol borde nämnas al" ständerna,

och dessas flertal ansågs gilla Mössornas åtgerder.

Tcssin var nog skarpsynt att genast förutse och nog
fintiig att genast förekomma en dylik utgång och att

för sådant ändamål upphitta en förevändning, som
under sken af att skona de anklagade skulle tvärtom
bidraga till deras fall. Med anspelning på ständernas

sedan Karl den elftes tid vanryktade kommissjoner,

anmärkte han, huru en dylik domstol skulle vara i

sig sjelf förhatlig och för de lagförda vanhedrande.

En mildare utväg vore alt lata målet ofgöras genom,

Hemliga Ut koltet. Under honingen i dessa ord låg,

som sagdt är, ett dödande gift; ty man kunde med
säkerhet förutse, att utskottet, som beherrskades af

Hattarna, skulle sakfälla de ifrågavarande herrarna.

Didron anade afsigten och ville ej bifalla målets hän-

skjiitande till Hemliga Utskottet på annat villkor, än

att det skulle sedermera till ständernas granskning och

ompröfcdnde jiiredragas. Hattarna tycktes bifalla; men
enligt Tessins förslag blef i beslutet derom inryckt den

bestämning, att utskottets åtgerd i ämnet skulle seder-

mera laglikmätigt handteras och afgöras. När detta

betänkande till granskning upplästes, misstänkte dock

Mössorna, att Tessin och hans vänner ämnade begagna

det allmanna och sväfvande ordasättet såsom ett me-
del att draga målet helt och håliet från ständerna

och till utskottet. Pä begäran af Didron, Lilliestierna

m. fl. måste uttryckligen tilläggas, att målet skulle

sedermera inkomma till ständernas skärskådande. Hat-

tarna vågade ej motsätta sig åtgerden för att icke

allt för hårdt stöta ständerna för hufvudet. Adelns

beslut blef således, att anklagelsen emot rådet skulle

jemnte besagde tillägg hänskjutas till Hemliga Ut-

skottet ; detta dock förstärkt genom 25 bönder och i

sådan gestalt kalladt Stora Sekreta Deputationen. —
I prästeståndet fördes med mildare ord och åtbörder
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en lika envis tvist mellan ä ena sidan Hattarnas tale-

niän, Aiiriwillius jemnte bröderne Erik och Jakob Ben-

zelius och å den andra Mössornas, Hiiiiible, Schröder

och Serenius. Ren sistniimnde gick som vanligt i

spetsen för sitt parti. Han ville nedlägga målet, och

anmärkte, att, när Gyllenborg anklagades för sitt bi-

fall till Bromans utnämning, anförde man till hans

ursäkt skilnaden mellan fundamenlaki och icke fun-
damentala laghud. samt den skyldiga vördnaden för

konungamagiens helgd. Båda ursäkterna kunde i

närvarande fall med vida mer skäl åberopas; ty

den karakters-förordning , mot hvilken man brutit,

vore icke någon grundlag. Dessutom borde besinnas,

att, om aktningen för riksrådet faller, så faller den ock

för andra ämbetsmän, o. s. v. Mössornas åsigt, näml.

att saken vore af mindre vigt och borde nedläggas,

hade i början öfvervigten; men Benzelierna lyckades

vinna uppskof. Under tiden och med Lewenhatipt till

ordförande ankom från adeln en beskickning, som
uppmanade till strängare åtgerder, och sådant med
den framgång, att presterna, med 25 röster mot 22,

bcslöto i likhet med adeln, att målet skulle i Hem-
liga Utskottet undersökas, dock ej till föranledande

af annan åtgerd än en varning. — Inom bonde-

ståndet hade Mössorna bestämd öfvervigt, hvarföre

der beslöts, att anklagelsen skulle nedläggas. — —
Alltså berodde sakens utgång pä borgareståndet. Man
hade anledning tro, det Mössorna skulle derstädes

erhålla någon öfvervigt, i hvilken händelse två stånd

kommit att stanna mot tvä. Qvällen före den af-

görande omröstningen blef fördenskull af Hattarna

tillställdt ett gästabud, der man, enligt sägen, med
flit drack några boraerskapets Mössor så grundligt

öfverända, att de följande dagen ej förmådde in-

finna sig i ståndet, hvarest till följe deraf omröst-
ningen utföll med 35 för och 35 emot rädslicrrarna,

och således icke ledde till något beslut, till någon
åtgerd.
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Alltså: aciel och prester ville hänvisa målet till

det utvidgade Hemliga Utskoltet; bönderna ville ned-

lägga det; borgrarna ville ingenting. Med en öfver-

vigt af två röster mot en blef alltså hattpartiets ön-

skan bifallen ').

ANKLAGELSEN FOR FÖRBUNDET 31ED RYSSLAND.

Tillförene är omständligen berättadt, af hvad an-

ledning och på hvad sätt svenska regeringen år 1735
ingick förbund först med Frankrike och sedermera
med Ryssland; likaså huru Frankrike, som det hette,

af missnöje öfver det sednare förbundet icke ville

stadfästa det förra. Vi hänvisa läsaren till denna be-

rättelse -), och anmärka för öfrigt, att ifrågavarande

rysska förbund blef den andra hufvudsakliga punkt,

för hvilken Hattarna ämnade anklaga mösspartiet, och

i synnerhet Horn, hvilken ej kimde medelst klandret

af amirals-utnämningen åtkommas. Siruiesstänuiingen

förbereddes genom ofvan beskrifna riksdags-skärm yts-

lingar och genom flere utskickade smygskrifter, hvilka

förespådde Horn Humans öde. och kallade honom en

hycklare, en patriot med ryss!;a tankar, en Macchia-

vells fosterson, den der lefde på vä/ling ^) och på
blodpalt *); en man, som sjelf velat uppstiga på tro-

nen, och som låg inne med de mördare, hvilka rid

Fredrikshall utgjölo det rena kungliga blodet, o. s. v.

Några andra sidans män togo för afgjordt, att Gyllen-

') Pro t. i rådet, på rid dårhuset och i pr os t est an-
del; satnl DansUa, Frans It a och Öslerr. min hr.,

alla från donna tid. — Säfslaholnn. Fol. Riksdagshandl.

S. 1727-I741{. — Kgl. Bibi. Berällelsp om riUsdapcn

-IT.^^S— 1759. af G. Bonde. — Upps. Bibi. Rosenhan.

Fol. 18.

^) Sidd. 61—70.

3) M. Vellinpks fall.

') Görlz's blod.
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borg var författare till dessa skrifter, och rigtade der-

före mot honom sina svar, och bland annat äfven

följande vers:

Terhända du. som mot Arvid kacklar,

Dia ämnar dit, som Arvid satt.

Men akta dig, alt ej stolen vacklar.

Och alt du mister sä knapp som halt.

Om Arvid Hamans träd hfkiädt,

Då blir ock Brunkes graf din rält.

Redan i Augusti 1738, och medan granskningen

af rådsprotokollerna fortgick, lät utskottet inför sitt

bord nedkalla riksråden till besvarande' af åtskilliga

frågor rörande dessa ämnen; frågor, ställda så, att

svaren skulle gifva anledning till krig mot Ryssland

och till osillande af det sist ingångna rysska förbun-

det Rådsherrarna funno för godt att hörsamma
kallelsen; likväl icke Horn, hvilken stannade på lan-

det, vare sig af sjukdom, eller af en stolthet, som
icke ville underkasta sig ett förhör inför de mån^a
obetydliga personer, som i nämnde utskott erhållit

plats. Just när de öfri^a rådsherrarna skulle enl gt

kallelse derstädes inträda, det var den 18 Augusti.

kom Karl Sparre och förde afsides Gustaf Ronde,

hvilken var den, som bäst kände utrikes angelägen-

heterna, samt bad honom, med nnfednimj nf däyt- och

gammal vnnsknp att icke tala mot utskol(et>t önsknin-

gar, utan häldre tiga xtilla. Ronde svarade: i det,

som rör mitt fädernesland, kan jag icke tiga stilla,

sä länge jag innehar den sgssla, hvilken för närim-

rnnde är mig anförtrodd; hvarpå Sparre genmälte:

dä tärer 7ii ej heller hlifr.a i samma si/ssla mycket

gammal. Utskottet framställde nu sina frågor, näm-
ligen, hvad rådet hade sig bekant, ow Rysslands och

Srerges näroarande tillständ, och hurmnda detta sed-

nnre kunde väga ett angrepp mot det förra, och om
man icke hörde för sådant ändamål söka förhund med
andra maglrr, häldst mpd Frankrike och Turkiet.

Utskottet fordrade, att rådsherrarna skulle på stående
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fot aflåta sina svar. Dessa förklarade sådant omöjligt;

utom Karl Gyllenborg, hvilken erböd sig meddela de

begärda upi)!ysningarna, och gjorde det också helt

och hållet i utskottets anda, lörklaratido nämligen,

att han (HUlijikt förhund med Frnnkrike, och att han
ansäge !{i/ssland vara genom kriget mot turkarna

mycket försvagadt, o. s. v. Då tog Bonde till orda.

och bad Gyllenborg bevisa sådana påståenden. Bonde
sade sig näml. vara försäkrad om motsatsen, och der-

före befara, att utgången torde ådagalägga, det Byss-

land icke vore så svagt, som några nu sökte utmåla

det. Begeringen hade också nyligen lätt veta, det

Ryssland oaktadt mot turken lidna förluster, hade

i trakterna kring Finska Viken församlade 60,000
man '). Lagerberg anmärkte dessutom, att ett års

fälttåg skulle kosta fyra millioner d. s., men att

staten icke hade i beredskap ens fulla tvä. Ciyllen-

borg svarade, att man borde räkna på hjelp äfven

af andra. Taube anmärkte, att flottan hade 180

officerare mindre än för krig hehöfdes, och i all-

mänhet yttrades varnande ord af alla rådsherrar-

na, utom af Mejerfelt och Gyllenborg, hvilken sist-

nämnde, dock med några ord af försigtighet försig-

tigt inblandade, sökte uppmana ständerna till djerf-

vare beslut. Sedan ordvexlirigen slutat, begärde rå-

det en afskrift af frågorna för att efter närmare
granskning både af dem och af handlingarna kunna
lemna fullständigt svar. Utskottet afslog denna begä-

ran och tillkännagaf, att rådsherrarna borde den 21

Augusti åter inställa sig i utskottet lör att det nu
förda protokollet afhöra och bekräfta. Under de

mellanliggande trenne dagarna utarbetade dock be-

niälde herrar ett svar på de af utskottet framställda

frågorna, så vidt dessa kunnat i minnet bibehållas;

ett svar, som sökte ådagalägga Frankrikes opålitlig-

het, Rysslands styrka, och Svergcs oförmåga att bekosta

') Säfslaholms arkiv. Riksdagshandl. 1697—1789.
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ett enda års krig, samt att Finnland, numera ulan

skyddande grdnsfäslningnr, skulle läfleligen kunna af
ryssarna öfrersväminas och härjas, m. m. Men den

person, sotn detla rådsherrarnas svar renskrifvit, til-

lät sig att i smys meddela detsamma åt Tessin.

Hattarnas hufviidmän befarade, att innehållet- skulle

göra intryck på åtskilliga tveksamma personer inom
utskottet, och beslöto således att hindra dess upp-

läsande. När derföre rådsherrarna den 21 Augusti

inställde sig för bemälte protokolls afhörande, och

tillika begärde att få sitt nu medförda skriftliga svar

antingen uppläst eller till protokollet laggdt, blefvo

dem båda delarne förvägrade. På detta olagliga sätt

vågade man likväl icke fortgå, och när sedermera
mot utskottets afgifna anmärkningar rådets skrift-

liga svar inkommo, blefvo dessa för utskottet upp-
lästa; likväl begagnades dertill vanliirtvis första efter-

middagstimmarna, då många medlemmar voro dels

borta, dels af mat och sömnlust förtyngda. Rådets
skäl voro emellertid så starka, att de måste göra
intryck äfven på sådana åhörare. T. ex. som veder-

läggning af Hattarnas tal om Rysslands mot Turkiet

lidna förluster, ådagalades, huru ryssarna hade likväl

år 1736 förhärjat Krim. och 1737 borttagit Oczakow
och Kinburn. — Hattarna hade, med stöd af några
oansvariga personers berättelser, försäkrat, det Ryss-
lands besättningar i östanhafs-länderna vore svaga,

oöfvade och illa utrustade. Rådet anmärkte deremot,
att svenska sändebudet i Petersburg hade till Stock-
holm å ämbetets vägnar inberättat, huru rysska trop-

parna i samma nejder utgjorde 40,000 man och dessa
i tämligen godt stånd. Härtill kom, att riksdagsmän
ifrån Finnland, i synnerhet Ksaias Wechter ifrån Åbo,
togo med mycken ifver parti för rådets fredliga åsig-

ter; emedan de befarade, att i händelse af krig snart

omigen se sina hemvist af kosacker besökta och
härjade. Tillika återvände Horn frampå hösten till

hufvudstaden och satte sig personligen i spetsen för
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fredspartiet. Följden af både det ena och andra blef,

att många riksdagsmän, i synnerhet prester och bor-

gare, begynte återgå till Mössornas åsigter; sä att vid

denna tid hade dessa sednare på sin sida bland pre-

ster och bönder det ojemnförligt största flertalet, samt

inom adel och borgare ungefär hälften och således i

det stora hela en betydlig öfvervigt. I början af

December tyckte sig mången knnna förutspå, att Horn
skulle tillbakaslå äfven detta sina fienders angrepp.

För att möjligtvis kunna tillkämpa sig den slut-

liga segern, måste således hattpartiet anstränga sina

yttersta krafter och tillgripa sina ytterligaste medel.

Att under nu beskrifna mindre gynnsamma förhållan-

den genast inlåta sig i den afgörande striden, näm-
ligen rörande rysska och fransyska förbunden, det

vågade man likväl icke. Åtskilliga förberedande åt-

gerder måste förut vidtagas, motpartiets ställning yt-

terligare undergräfvas, och hvad som var vigtigast af

allt, den kloke, ståndaktige och högt ansedde Arvid

Horn undanskjutas och försättas i overksamhet. Huru
både det ena och andra verkställdes, blifver i följande

afdelningar berättadt ').

PARTIANSTRÄNGNINGAR I DECEMBER 1738.

Ju närmare den afgörande striden nalkades, desto

ifrigare tillgrepo partierna alla möjliga vapen. Mutor

i stora summor utdelades å ena sidan af Frankrike

och å den andra af Kyssland och England. I den

tidens handlingar och i synnerhet i utländska sände-

budens brefvexling finner man bevis på detta olyck-

liga, detta skymdiga förhällande, och bevis, som an-

') Samma källor som vid föregående afdelning. Dessutom

Brokind. Fol. 17."^8, 17.39 och Riddarhus-ark. Be-

tänkande uppläst i mindre sekrela deputalionen d. 27

Juni 1745, troligen uppsatt af Serenius enligt hans aulo-

biografi i arkivet på Säbylund.
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klaga ledamöter ur alla fyra stånden. Under nu
iiråsavararide månader blef dock rörelsen kanske allra

ifrigast bedrifven bland borgrarna; ty mer och mer
sågs, att det var på deras stånd, utgången skulle

komma att bero. Verksammare än alla andra voro

på detta fält Plomgren och Kierman, hvilka gång på
gång dels af franska sändebudet mottogo, dels sjeliva

försköto penningar till sina ståndsbröders bestickande.

Nu liksom förut använde samma herrar för samma
"ändamål rikliga gästabud, hvarföre ock motpartiet

kallade der) förre Plomer Ölkanna och den sednare

Kierrulf Follifylla. Verksammast voro naturligtvis de

klingande skälen. Stundom hände dock, att en och

samma person lät sig mutas först af ena, och derpå

af andra parten; och i synnerhet att de, som mot-
tagit penningar af rysska sändebudet, sedermera vände

sig till det franska, hvilken företeelse troddes vara

en följd af den djupa ovilja, med hvilken de flesta

svenskar betraktade Ryssland och allt, som med denna

magt stod eller ansågs stå i sammanhang. Jemnte
penningar användes, som förut nämndt är, öppna

tafllar, hållna af det ena eller andra j)artiets förnäm-

sta ledare, till den mängd och med den fräckhet, att

en välsinnad riksdagsman föreslog, det man borde

förbjuda alla dylika förplägningar. — Ett tredje lika-

ledes af båda partierna användt medel var att från

landsorterna tillkalla och muta en hop fattiga, adliga

riksdagsmän. Franska sändebudet skall på sådant sätt

halva underhållit ej mindre än 80 dylika herrar. —
Ett fjerde också af båda, men förnämligast af Hat-

tarna användt medel bestod i de många parti- och

smädeskrifter, som utspriddes M. Tiden för och an

•) Måhända var del vid denna lid och af dessa anledningar,

som inan uppsatlp si\ril'lPn Efterrällelser om regemeiils-

förändringrn i Svea Rike år 1710, sndcrrnpra Ar 1771

tryckl i Lönboms Historisiia Märii\är(liph''ter 3, 136.

m. m. Alln)anneligpn ansps den vara författad af Karl

Gyllenborg eller under hans ledning. Den framställer
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talet af desamma kunna vi icke bestämdt uppgifva:

men för åren omkring 1736— 1740 hafva vi sett ut-

gångna åtminstone 8 frän Mössorna och öfver 20
från Hattarna, de sednare häftigast, men äfven qvickast.

Sistbemälte parti kunde näml. mer än det andra be-

gagna stora ord och lilliga känslor, talande till inbill-

ningskraften, smickrande för stoltheten och värmande
för fosterlands-kärleken; — hvarföre ock Hattarna

fingo och måste få på sin sida många bland landets

skalder, t. ex. Dalin, Hesselius samt bröderna Karl

och Olof Gyllenborg, oberäknadt alla de småförfattare,

som fuskade i yrket. Till råare sinnens förlustande

och förledande utspriddes ock smädeskrifter, hvilkas

klumpiga s. k. qvickhet bevittnade sä väl författarnes

som läsarnes låga bildningsgrad; skrifter t. ex. om
det sätt, hvarpä Mössorna ville till den sjuka statens

botande använda ena gången en Bonde-kur (Gustaf

Bondes åsigter); en annan gång nungerski vinn (Un-

gern v. Sternbergs vältalighet). Det gemensamma
och hufvudsakliga syftemålet var dock att till krig

locka, reta och om möjligt tvinga folk, ständer och

regering; ty, hette det:

Vi lefva nu i frid. Men ofta bättre är

.\tl taga del i det, som riket gagna lär.

Än sitta enslig still' och se. hur andra sträfva

Att vilja hafva mer till det, de orätt fäll.

Vi bjuda icke till, fast ryssar för oss bäfva.

Att laga värt igen, som listigt från oss gäll.

o. s. v.

Genom dessa och dylika medel blefvo många
sinnen uppeggade till en förbittring så häftig, att re-

Sfven händelserna i en dager, som är mot Gyllenborgs

vedersakare Fredrik, Ulrika Eleonora och Arvidj Horn
fiendllig. till och med orällvis. Uppgifierna äro näml.

ofia stridande mot sanningen (se 2». 189— 190); men
di'i oaktadl har skriften länge och i betydlig mån legat

till grund för den historiska teckningen af berörde ticle-

hvarf och personer.
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geringen och de fredälskande näppeligen visste, hur

den skulle kunna styras.

Denna den svenska regeringens förlägenhet ville

rysska hofvet begagna såsom ett tillfälle att inblanda

sig i Sverges, liksom förut i Polens, inre angelägen-

heter, och erbjöd sig fördenskull att till Stockholm

och till stöd mot Hattarna ölVerskicka en väpnad

styrka. Men Horn afrådde genast och bestämdt hvarje

dylik plan. Tydligt inseende, huru blotta ryktet om
någonting sådant skulle än mer uppreta sinnena,

sökte han för allmänheten dölja, att ett dylikt förslag

någon gång blifvit framställdt. Men rysska regerin-

gen hade ät ett eller annat bland sina sändebud vid

andra hof meddelat underrättelse om planen, och så-

lunda kom kunskapen derom snart till regeringen i

Frankrike och derifrån genast till Hattarna i Sverge,

af hvilka saken blef såson» en Horns tillställning utmå-

lad och med höga rop utbasunad; naturligtvis till den

beräknade följd, att många trodde på sagan och vände

sig med harm från hela mössjjartiet.

Förnämsta medlet till Horns störtande var och

förblef nämligen att mot grannen i öster uppreta

svenskarna till högsta möjliga grad icke blott af för-

bittring utan ock af förakt. Rådsherrarna framlade

väl listor öfver de rysska troppar, som i nejden kring

Finska Viken förefnnnos, listor, som upptogo stundom
40- stundom 65,000 man. De visade ytterligare, huru

Kyssland kunde när som häldst sluta fred med Turkiet

och sedermera kasta alla sina krafter mot Sverge.

Flere skrifter och verser af dylikt varnande innehåll

gingo man och man emellan; men förgäfves, i synner-

het sedan frampå hösten 1738 ankommit underrättelse

om betydliga förluster, som rysska hären verkligen lidit

under tåget genom ödemarkerna kring Svarta Hafvet.

Derjemnte utspriddes hvarjehanda rykten om stor nöd

och stort missnöje i Kyssland, huru man med hugg

och slag utpressade skatterna, huru man från en

prest tagit hans sex söner till soldater, huru en mängd
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ryssar flydde öfver till Sverge ') o. s. v. Hat och

hämnd, ölVermod och krigslystnad hänlördo sinnena

och bortförde all besinning, i synnerhet hos den stora

skara, som mindre aktar på verkligheter och skäl än

på känslor och stora ord; en skara, som, ofta under-

lägsen i antal, men alltid öfverlägsen i djerfhet, van-

ligen besegrar den lugna och fredligt sinnade mängden.
Hemliga Utskottet, hänfördt af sädana känslor, tvin-

gade regeringen att afsluta ett närmare förbund med
Frankrike; Hattarna ville derigenom på en gång såra

och uttrötta Horn, visa sin ovilja mot Ryssland och

försäkra sig om Frankrikes bistånd. Det sistnämnde

landets sändebud, S:t Severin hjelpte visserligen tili

att genomdrifva dessa åtgerder, och att för sådant

ändamål underblåsa den hvirflande stormen; men
ordalagen i berättelserna derom ådagalägga, att han

stundom sjelf log åt de stora åthäfvorna, de hög-

trafvande orden. Danska ministern fann uppträdet

falla i det löjliga, och huru mecklenburgska och

österrikiska sändebuden betraktade förhållandet, hafva

vi redan berättat -).

Många voro likväl de, som med ovilja, sorg

och dystra aningar betraktade dessa förhållanden,

och i synnerhet Hattarnas bragder. En morgon
fanns på riddarhuset anslaget ett papper, på hvilket

stodo skrifna 18 bibelspråk, bland andra följande:

Hesekiel ?8S« 22.: deras pro/eter pro/eirra dem lögn

och saga: delta säger IJerren, ändock han del icke

sagt ha[ver; — och Micha T. 2.: gode män ära borta

från desso lande; de fara efter att utgjuta hlod;

hvar och en jagar den andra; — och Jeremias 5. 6.:

derföre skall ock lejonet, som af skogen kommer, sön-

dcrri/va dem och ulfven af öknen skall förderfva dem.

Tydlig var hänsyftningen på hattpartiets falska upp-

gifter och på krigets förmodade olyckor. Men andra

') Skokloster. Miscellan. 17.

*) Sid. 95— 97.
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på samma papper befintliga språk uttalade skarpa ord

mot den oenighet och partiförbittring, till h vilken

båda sidorna gjorde sig skyldiga. Denna olyckliga

sinnesstämning var föremålet för aggande oro och

frätande sorg hos mången fosterlandsvän. En sådan,

major iVils Lilliehök, uttalade vid flere tillfällen -djupt

kända och allvarligt varnande ord. Våra barn, sade

han, och vår eflervcrld suckar och beder oss om med-

lidande. Misstroende och agg. bitterhet och ajund

landsmän emellan äro tecken till nedriga sinnen och

egennyttiga afsigfer och sådant nedkallar Guds straff

ö/ver land och rike. Talom för sakens skull om per-

sonen, och icke för personens om saken! Konungar-
nas konung ransakar våra hjertan och härer våra

ord. o. s. v. Ofverste-löjtnant K. L. Lejonhufvud, en

lärd och tapper man, arbetade i samma ligtning; men
förgäfves. Vi hafva redan berättat de spenamn a( kar-

puser eller resmässor. med hvilka dylika medelvägsmän

blefvo af den ömsesidiga parti-förbittringen gäckade ').

TVISTEN OM LANDTMARSKALKS-VALET ÄTER UPPTAGES.

Läsaren minnes det misslyckade sätt, hvarpå

Ulrika Eleonora sökte genom Bielke och Giintherfelt

motarbeta Tessins utväljande till landtmarskalk -).

Atgerden blef i Hattarnas hand ett mot hofvet och mot
Mössorna användbart vapen, och detta icke blott för till-

fället utan ock sedermera: ty den kunde när som liäldst

göras till föremål lör en anklagelse inom Hemliga

') Danska. Franska och Öslerr. min hr. friin donna

lid. — Dresden. Staatsrechtlich. und statiscli. AuTsatz

ijber da> Reich Sihwcden 17."9 af sJuidcbudrt F"iizkau. —
Kgl. Bibi. Berättelse om riks(JHgen i7^ii— \7:.9 af G.

Bonde. — L'pi)s Bibi. Sv. <anil. Vol. 6. Nolckens

berättelse samt Nordin. Msept. Foi. 137. — Skoklosters
ark. Miscell. 17. — Brokinds ark. FoI. 17."8, 17.i9.

«) Sid. 108—114.
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Utskottet. Men emedan den rörde icke blott Giin-

therfelt utan ock Ture Bielke och drottningen, hvilka

båda och i synnerhet den sednare åtnjöto mycket

anseende, ville ingen sätta sig i spetsen fur käromå-

let. Det berättas, huru partiet sökte dertill öfvertala

en fänrik vid gardet, vid namn Otto Wilhelm De Geer,

en bland de ifrigaste medlemmarna af lagercrantzska

fritroppen; och att man till belöning erbjöd en

kaptensbeställning inom fransyska hären, men att

De Geer vägrade. Hattarna tröstade sig under tiden

med det hopp, att livad grofve Bielke beträffade,

skulle den uppskjutna hämnden drabba honom så

mycket tyngre, n;ir han inom kort blefve tillika med
de öfriga mösspartiets riksråd ställd till ansvar inför

Hemliga Utskottet.

Sedermera och frampå hösten blef väl denna

stora rättegäng öppnad, men, enligt hvad nyss be-

rättades, icke med den framgång. Hattarna önskat.

Partiets ledare funno alltså nödvändigt vara att på

hvarjehanda sätt än mer uppreta sinnesstämningen,

och beslöto att för sådant ändamål och till hvad pris

som häldst återupptaga saken om landtmarskalks-

valet. Det skedde genom en redan tilllörene omtalad

person, näml. den då fyratiotvå-årige löjtnanten Björn-

berg, hvilken till följe af redan beskrifna ^) öfverllöd

på krigsbefäl, hade i tjugu års tid stått obefordrad,

och nu var en bland de häftigaste kämpar, Lager-

crantz egde att använda. Den anklagelse-skrift, han

i ämnet framlenmade, var dock i hållning och ordalag

så väl hopsatt, att något hvar trodde henne fluten,

icke ur Björnbergs, utan ur Tessins penna, hvartill

dock den sednare nekade, under försäkran, alt det

sår, han vid berörde landtmarskalks-val er/td/lil, hade

sedermera af deras majestälers helande hand blifcil

läkt. Huruvida mellan drottningen och Tessin någon

dylik kelande och läkande försoning blifvit ingången,

') 33. 169. 170.
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är oss obekant. Säkort är dock, att den nu anställda

rältegåogcn rnaste djijpt såra hennes lijerta; ehuru

man icke vågade xingripa hennes namn. Anklagelsen

skjille nämligen riiitas endast mot (iiintherfeit och

Bielke. Men Ulrika Eleonoras stolthet och rätts-

känsla kunde icke hära den tanken, att Bielke. skulle

lida derföre, alt han verkställt ett al henne ^ifvet

uppdrag. Hon vlUe ej i nödens stund ölvergifva den

trogne vännen och tjenaren, utan häldre hlollställa

sig sjelf lör åtgerdi^ns möjligtvis obelwgliga följder.

För att i nödlall heizagnas, gaf Uon derlöre ål Bielke

en skrilliig lörklnruig af innehåll, att hvad han vid

ifrågavarande hill hade gjort och sagt, det hade skett

i hennes namn och eiihgt hennes önskan. Icke nöjd

härmed, skickade hon til! riddarhtiset en skrifvelse

af samma innehåll. Den ädla beslutsamheten vcr-

kadi". Hennes skrift blef väl icke på riddarhuset

olTeidligen uppläst; men hatt()artiet beslöt lemna
Bielke i fred och angrij)a endiist Guntherlelt. Det

hade ej heller varit rådligt att rigta anklagelsen

högre upp; ty äfven i sin nu beslutade syftning för-

anledde den })å riddarhuset ett förfärligt oväsende.

Man talade och skrek, man bullrade och stauipade,

och sprang slullige-n upp på bänkarne för att bättre

höra och höras, se och ses. För alt -äska ljud och

återföra ordning använde Tessin landtmarskalks-klub-

ban så ofta och så kraftigt, att den slutligen brast

sönder, hvarpå han sjelf måste skynda burt till bän-

karna för att med böner och varningar lugna för-

samlingen. Andthgcn kom man till omröstning. Mös-
sorna, anförda af Lilliestierna och Didron, ville raed

understöd af 208 röster, att nwlet skulle nedläggas;

emedan riddarhuscls nu visade missnöje borde för fram-

tiden förekom ;i. a all dylik inblandning i dess ange-

lägerdieter. Men under anlöratide af Leweidiaupt,

Lagercrantz, Karl Sparre och Henrik Wrede segrade

Hattarna med 2*5 röster; deribJand dock, sade

fryxellt Ber. XXX IT. H
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man, några två gånger aTgifna. Utslaget blef. att en

nämnd skulle för målets nndersökning nedsättas.

Till följe af dennas betänkande vardt (iiwitherfiil för

Jifstiden Jitvisad från riddarliiiset. Eliiini dereniot

Bielke måst lemnas oangripen, hade dock hattpartiet

vunnit två vigliga syftemål, nämligen att skada och

skrämma sina motståndare ') och att fortfarande

hålla allmänheten i en mot Mössorna retad sinnes-

stäm ru'ng.

Sedan Gyllenborgs parti kommit till väldet, blef

besagde Hjörnherg från sin löjtnants-plats u|)ph()jd till

värdigheten af öfverste och friherre, och det inom
den korta tiden af tolf år.

SERENIUS UTESTÄNGES FRÄN HEMLIGA UTSKOTTET,

Bland de medel, hattpartiet till ernående af sina

syftemål begacnade, var också det, alt anställa hvarje-

handa förföljelser mot mösspartiets anhängare och

att sålinda allägsna eller afskrämma de personer,

som skulle vilja på den sidan uppträda. Läsaren

har redan sett två exempel af ett dylikt förfarings-

sätt; nämligen förföljelserna mot Arckenhoitz och

mot Giintherfelt. Nu och i nödens stiuid tillgrep

man en tredje dylik ålgerd, nämligen mot prosten

Serenitis. Tilldragelsen är i sina enskildheter och

sitt sammanhang ännu icke fullslänrligl utredd. Vi

berätta dock, livad derom kommit till vår kiifiskap.

Inom Hemliga Utskottet föreföllo naturligtvis

många och häftiga strider mellan dess adliga med-

lemmar, hvilka talade mot, och dess presterliiia,

hvilka talade för de anklagade rådsherrarna. Vid

något sådant tillfälle skall Stjerneld hafva mot erke-

') Adelns prot. samt Danska, Franska. Prcuss. och

östcrr. min. br. för ifrågavarande liil. — Upps. Bibi.

Nordin. Fol. Bliscelian. XII. — ocb Cederhielmska Sami.
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biskop Steuchius uppfört sig på ett opassande sätt.

Vi känna icke de lörolämpande ordalajzen; men af

hvad beskalTcnliot dessa ock varit, tyckes likväl den
62-årige och i allmänhet fredälskande Steuchius icke

h?fva lordrat eller erhållit någon rullkomlig upprät-

telse. Bland utskottets presterliga ledamöter larms

dock ingen, som hattpartiet så gerna ville åt. som
prosten Serenius. Denne man talade lör de ang^-ijjna

rådshorrarna, och det med en ovanlig grad af skarp-

sinm'ghet, klarhet och kraft; och i synticrhet med ett

mod, som ej kunde riibhas, en ihärdighet, som ej

kunde tröttas. Genom dessa egenskaper var han
Hattarnas farligaste motståfidare, och de fruktade,

att så länge han sutle i utskottet qvar, skulle hans
mod, vältalighet och exem[)el inverka på många bland

de andra ledamöterna och lägga stora, kanske oöfver-

sligliaa hinder i vägen fÖr Gyllenborgs planer. Att

ur Hemliga Utskottet aflägsna en dylik person blef

således föremålet för partiets önskfiingar och bemö-
danden. Slutligen lyckades man ock att genomdrilva
sin plan, och det pä följande sätt.

Vi hafva lilllörene omtalat Mössornas försök

att afi)ryta riksdagen. Om detta ämne föielöllo häf-

tiga tvister inom Stora Sekreta Depiilationen, livilk(^n

bestod af ledamöter ur alla fyra stånden, tilisan)-

nians 160 personer. Tessin, som ordförande, fram-

ställde hvarjeliaiida skäl mot Mössornas olvannämn-
de lörslag. Mt^n till vederläggande af hans åsigtrr

uppslodo å adelns vägnar Lillifstierna, å prester-

nas Serenius och å böndernas Olof Håkansson,
hvilken sistnämnde märkvärdiga person började vid

denna tid mer och mer framträda på skåd(|)lai3en.

Hans tal var enkelt och klart, samt kryddadt af

bondens naturliga och trädande qvickhet, hvarföre

det ock gjorde lilligt intryck. Tessiji sökte åväga-

bringa ett försvar; men blif oakfadt all sin fyndig-

het, sin lärdom och sin vältahglieL dock besegrad,

när Olof Håkansson åter tog til! orda. Faslän
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öfverviinnet i denna vältalighets-täflan, lyckades dock

hatt[)arlipt, att i sjelfva saken vinna en afgörande

seger, såsom förut är berättadt.

Van alt som talare aldrig biifva besegrad, kände

Tessin en djup förtrytelse öfver det nederlag, han

nu och i så mänga personers närvaro Mdit, och det

i striden mot en bonde. Han och hans parti ansågo

dock Sorenins hafva här liksom annorstädes varit

motstå nd(>ts ledare ocli huivudperson, h vilken öfver-

tygelse bicf ett nytt skäl att friwi alla vigtigare öfver-

läggiiiiignr så mycket möjligt aflägsna den farlige man-
nen. Tillfälle till ett dylikt försök yppades ock, när

efter några dagar samma fråga förekom inom sjelfva

Hetnliga Utskottet. Serenius framställde nämligen

sina skäl omigen och med mycken skärpa, kanske
för mycken; vi känna likväl icke ordalagen. Han
tyckes dock bland annat halva kallat sina adliga och

borgerliga motståndare för orosli/tare, och den all-

männa fredens mordbrännare ; och tillika framkastat

den hotelsen, a{(, om nämnde herrar icke ändrade siti

förfarinfjusäll, skulle presterna sönderhrr/ta riksdagen

och resa hem; också derföre, all deras stånd hlifvit

föraktadt och deras taleman skymfad, utan att upp-

rällelse kunnat erhållas. Serenius blef dock i denna
sin framställning afbruten af Tessin, hvilken började

tala om den skymf, Serenii ordalag honom tillfogat,

och om det skydd, en landtmarskalk borde af sina

siåndsbröder erhålla. Han kastade slutligen ifrån sig

ordförande-klubban och förklarade sig icke vilja åter-

taga den, förr än Serenius gifvit lysande upprättelse.

Knappt Ivade Tessin slutat sitt tal, lörr än Hattarna

började om hvarandra med höga rop fordra, att en

fiådan upprättelse skulle ovillkorligen åt landtmar-

skalken gifvas, och att det minsta, som i den vägen

kunde komma i fråga, vore att bortvisa Serenius

från utskottet. Denne lät sig dock it)galtmda för-

färas, utan höll ett försvarstal, som var långt och

kraftfullt, men som likväl ingenting uträttade; ty
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Tessin vidhöll sina påståenden och hans aniränpare

sina rop och sina hotelser. Den fredlige erkehisko-

pen bad Sereniiis allägsna sig. till dess sinnena Imo-

nit higrias, och lofvade derjemnte, att eftergiften icke

skulle lända Serenitis till franitida men. Denne lydde

ufjprnaniiigen, och Hemliga Utskottet öfverlemnade

åt Serenii ämbetsbröder att afgöra, huru dennes upp-

förande borde bedömas eller bestradas. Prestestån-

det yttrade s.itt ogillande af de adliga och borgerliga

utskotts-ledamöternas tilltag, näml. att bortdrifva en

af presterna dit invald ståndsbroder. J)e kufide ej

heller finna denne sednare skyldig till någon större

förseelse; de ville likväl icke neka, att han varit för

påstridig och användt lör hårda ord. Alltså och för

fredens och enighetens skull borde han inför landt-

marskalken aflägga en slags ursäkt eller afbön. Se-

renius förklarade sig dertiil beredd, och utkast till

en sådan skrifvelse blef uppsatt och inför prestestån-

det föredraget och godkändt; hvarpå Serenius lät sig

hos Tessin för sagde ändamål anmäla. Men hvad
Hattarna och Tessin önskade, var mindre att fram-
tvinga en sådan afbön än att stänga Serenius från

Hemliga Utskottet. De påstodo fördenskull, att han
icke på något sätt kunde der återinträda, förr än

upprättelse blifvit gifven; men de företogo sig pä
samma gång att vecka efter vecka uppskjuta be-

mälte försonings-ålgerd. Serenius märkte afsigten

och förlorade tålamodet och inträdde en dag helt

djerft i utskottet för att åter inlaga den plats, till

hviiken han af sina ståndsbröder blifvit utvald. Men
enligt berättelse hafva dä tvänne utskottets medlem-
mar, en officer och en borgare, fattat honom under
armarna och fört honom ut genom dörren igen.

Upprättelse kunde ej erhållas, ej heller tilirälle till

den ifrågavarande afbönen, hviiken man i hela tre

månaders lid lyckades att genom hvarjehanda svep-

skäl undanskjuta. På slikt sätt blef Serenius under
de sista och vigtigaste månaderna af riksdagen slängd
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fr3n allt doltasiande i Hemliga Utskottets öfverlägg-
ningar; och sådant med den beräknade påföljd, att

gyllenborgska partiet kunde derstädes mer obehindradt
än förut genomdrifva sina planer M.

ARVID BERNHARD HORNS AFSKED,

Horns åsigt om förhållandet mellan styrande
och styrda var i enlighet med dä varande regerings-

sätt helt och hållet parlamentarisk. Han ville näm-
ligen, att de rådsherrar, hvilkas åsigter blifvit af

folkets ombud ogillade, skulle draga sig tillbaka och
lemna rum för efterträdare, som åtnjöto större för-

troende. I enlighet härmed hade han ock llere gånger
vid häftiga angrepp från motpartiets sida sjelf erbju-

dit sig att taga afsked. Vi veta, huru detta vädjan-

de till folkets ombud hade hittills, med undantag af

borgare och bönder vid 1734 års riksdag, slagit så

ut, att ständerna enträget bådo honom qvarstanna
vid förvaltningen af de för fäderneslandet vigtiga

ämbeten, som blifvit honom anförtrodda.

Förutseende angreppen under riksdagen 1738,

hade han redan vid början af densamma färdigskrif-

ven sin anhållan om entledigande från kanslipresi-

dent-platsen, och redan fyllda 74 år talade för afsked

och hvila. Aimu voro dock själskraftertia så starka

och anseendet så stort, att väruierna bådo honom
stanna qvar och hjelpa dem vid försvaret af deras

gemensamt tagna åtg(»rJer och vid bemödandet att

förekomma de för fäderneslandet vådliga planer, som
af Hattarna förehades. Han lofvade ock efterkomma
denna begäran.

') Hoinliga UlskoUPts och Presteständpts protokoll; samt
del haiul<Urifiia oxetnplnr af Ljnars IJrJaiion. m. m. som
flnnes i Linköpings bibliotek. 4:o Historiska handlingar

och uppsatser siirdeles rörande rrihetsUden och konung
Gustaf den tredjes lid m. m.
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Att undanskjiita en så mägtig motståndare var

för hattpartiet ingalunda lätt. Mer än kanske någon

annan bland rådslierrarna hade Horn med yttersta

sanivetsgranrihet iakttagit lagens föreskrifter, så att

mot honom ieke en enda vigtigare anklagelse kunnat

uppletas. Till och med vid den ofta omtalade ami-

rals-utnämningen, dä de (leste hans partivänner gåfvo

efter lör Fredriks önskningar, vidhöll dock Horn lagens

an<la, envist och orubbligt. J)en enda hans åtgerd,

som kunde n)ed någon, ehuru blott skenbar, anled-

ning klandras, var rysska förbundet 1735. Emeller-

tid hade genom detsamma ingen olycka uppkommit,

utan tvärtom hvarjehanda krigsanledningar blifvit

undanskjutna. Samma förbund gillades fördenskull

af de många landets innevånare, som i händelse af

krig skulle koumiit alt bära tyngden af ö^ade bör-

dor, och denr)a allmänhet hade inom stånden mänga
och mägtiga både anhängare och talemän. Hattarna

befarade således, att Horn skulle gä segrande äfven

från denna anklagelse. Mat) sökte fördenskull inverka

på hans egen piTson, förbittra hans tjenstgörning,

nedsmutsa hans rykte, uttrötta hans tålamod och

uppskrämma hans ålderdom. Man omtalade honom
under namn af den gamle pralmakaren, natlmösse-

skräddarcn, den rysske soldiagaren, den glömske, för-

slöade gubben, o. s. v. J)e gamla smädesk ritterna ^)

framdrogos on) igen och i sällskap med nya af lika

bittert, ofta orimligt innehåll; och dock up|)repade

och trodda af många Ijillsinniga personer, så att till

och med Horn sjelf. framträdar;(le i det allmänna,

var blottställd för deras åter'jud. Hattpartiets ifrige

ardiängare, Uudefiskiöld, då lör tiden blott legations-

sekreterare eller tresandt, tillät sig att midt i ansigtet

up|)mana Horn till afsked. J)enne svarade: jag tackar

Gud, som lälil mina landsmäns frihet sä rot/äsla sig,

alt en man, sådan som ni, vägar säga mig dylika ord;

') Sid. 83—92.
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vid hvilket svar Rudenskiöld förlägen aflägsnade sig.

På holvpts och parti-vännornas bej^äran, lörkiarade

emellertid Horn sitt beslut vara, att under dcu stun-

dande striden icke ölvergifva verket, lörr an han
besegrat niolparliet, och dymedelst tryggat regerin-

gens ställning och läderneslandets Irarntid. Mot detta

tidigt fattade och fillkännagifna beslut hade liifintijls

alla bemödanden studsat fåfänga tillbaka. Cornu
est indcclinabile '], upjjrepades af både vänner och

fiender.

I brist på annat tillgreps då följande anklagelse.

Nyligeti är nämndt, luiru på tillställning af Hattarna

ett förbund med Fra(d<rike blef hösten 17.38 afslu-

tadt. Man kom underfund med, att danska sände-

budet hade i förtid erhållit kunskap om uiiderhafid-

lingen, och motpartiet ville veta, att sådant skett

genom Horn, hvilken med anledning häraf blef inför

Hemliga Utskottet af Lagercrantz och K. E. Lewen-
haupt anklagad, såsom den der på förrädiskt sätt

yppat fäderneslandets vigtiga statshemligheter '^). Sa-

ken var i sig sjelf af riirga vigt och dessutom icke

bevisad. Anklagelsen väckte derlöre ovilja, och ti!l

nämnde utskott inlemnade den derstädes då ännu

qvarsittande Serenius ett betänkande, hvilket, såsom

målande hans och många andras tänkesätt, här må
inryckas. Ulskottef, skref han, gjorde icke längesedan

en anmärhning mot grefve Horn derföre, att han icke

slijrkl till krig. Jag Icmnar numera anmärkningen i

sill värde; men tror., att presleslåndels här sittande le-

damöter icke af den samma få mycken glädje. Jag förut-

ser nämligen, huru hans excellens kommer all fråga

oss, om vi då icke hafca allvar med den ofta upplästa

•) fTornel är ohnjliqt; en anspelning på några allmänt

kända ord i förra liders vanligaste latinska spräkliiror.

'j Eniigl några uppgifter bestod anklagelsen deruli. att

Horn icke hade lör finnsks sändebudet omtalat några

med Danmark förebafda underhandlingar, ehuru sådant

borl ske lill följe af det nyss afslulade förbundet.
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bfinen : y>Förlnna o.^s Gud, sä nådelig, fred i våra
dn(/ar!n Nu hommcr tnot samma herre en ny an-
märkning, den jag ej heller kan med godl samvete (åta

ga mig förbi, utan all till protukollet göra /oljande

invändning. Jag tänker sä: grefve IJorn stod i rikets

tjensl, förrän de ficste bland oss vore födda. Han
har ock med heder arbetat under tvä våra mägtiga
oeh skarpsynia konungar, och sedermera till grund-
valen af vår frihet burit tyngsta stenen. Ar det nu
skäligt alt angripa en sådan man och det för en sak,

som icke är bevisad, och som, i fall den ock kan be-

visas, icke förorsakat fäderneslandet någon otjenst.

Jag håller före, att allmänheten och allt oväldigt folk

skola med missnöje se, om vi sitta här och mot gnfve
Horn utleta anklagelser i småsaker, men deremot icke

vilja mot grefve Gyllenborg tillåla en enda anmärk-
ning; ehuru hans förseelser röra ständernas frihet, och

ehuru konungen sjelf dem angifvit, t. ex. i Öfverste

Silvas sak. Jag håller ock före, att allmänheten vän-

tar af oss mer ädelmod, och alt grefve Horns sextiåra

arbetstid och stora förijenster Lräfvn mer kärlek och

aktning, än alt vi skola oroa hans ålderdom med slika

vpptåg. Vi få pä delta sätt ingen heder af vårt ar-

bete, ej heller någon frukt; emedan, i .mnning, vi

hafva emot oss både vox populi och vox Dei ').

Hädarna ville dock ingaliintla alslå Irår) sitt företag.

Men vid närmare undersökning l)le(vo medelst in-

tyg af Ulrika Eleonora och af sjelfva danska sände-

budet sådana U|i|>lysiiing3r meddelade, alt Horn må-
ste icke blott frikännas utan ock betackas för sitt

iippfiiraiide i besagde piirdU.

Nu lillgrepo Mattarna ett annat, mer enskildt

verkande medel. Horns äldsta dolfer var gift med
general Löwet), en fierre, klok, skicklig och kunnig,

dock al många beskylld för opålitliga tänkesält och

i synnerhet lör mycken egennytta. Med tilllijelp af

') Folkets röst och Guds röst.
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denne man har, enligt samtida berättelser, den sista

mot Horn företagna stämplingen blifvit på följande

sätt bedrifven.

Några Tessins utliggare infimno sig hos Löwen,
och talade ojn höjden af den förbittring och vådan
af den anklagelse, fÖr hviiken svärfadern var utsatt,

och huru derme slutligen torde blifva dömd från ära

och gods, till sorg, nesa och förlust för hans släg-

tingar, deribland ej minst för magen, arfvingen, Lö-
wen sjelf. iJerjemnte tillkännagafs, att, om Horn
frivilligt toge afsked, vore alla faror, alla förluster

afböjda; ty Hattarna skulle dä gerna nedlägga sina

klagomål och till och med låta Horn få behålla alla

nu innclialda löneförmåner. At Löwen, i häfidelse

han kunde öfvertala svärfadern till afsked, lolvades,

säger man, riksråds-värdigheten som belöning. Till

följe af dessa skrämskott, dessa lockelser, måhända
ock af verklig öfvertygelse, började Löwen att gång

efter annan och alltid i besagde rigtning tala mtd
Horn och med dess grefvint)a. När råd och van-

h'ga böner blefvo fruktlösa, skoll han till och med
under knäfall bedt den gamle t lid vika undan för

ovännernas raseri. Horn svarade: jag tror nog, all

fienderna kunna lilläla sig allehanda våldsamheter

;

men jag har godt samvete och skall aldrig af fruktan

för min person öfvergifva den rättvisa saken. Men
om Horn var ihärdig, så voro Hattarna det icke

mindre. Af verklig eller låtsad vänskap infunno de

sig, den ene efter den andre, och i synnerhet Karl

Sparre och Tessin, och talade med den gamle stats-

mannen om hans höga ålder, försvagade krafter och

behof af hvila, likaså om partiernas förbittring och

om den hotande utgången; men slutligen ock om
motståndarnes benägenhet att för en dylik fiendes

återtåg bygga gyllene broar; d. v. s. att i händelse

af hans frivilliga afsked nedlägga alla anklagelser och

medgifva stora fördelar. Härtill kom en mindre tvist

mellan Horn och konungen och ett efter den sednare
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upprepadt yttrande, huru både han och Horn borde

tänka på otl draga sig lillhalsa; ord, fällda troligtvis

tili följe mer af obetänksamhet eller tilirälligt miss-

Jynne, än med afsigt att bortvisa Horn. Denne hyste

likväl intet förtroende till Fredrik, utan skall hafva

sagt, det han hos nämnde regenl ville vara häldre

dörrvaktare än förste minister. Tillika måste Horn
deltaga i uppgörandet af det nyssnämnde förbund

med Frankrike, hvilket på Hemliga Utskottets befall-

ning just nu afslutades, men var snörrätt stridande

mot de grundsatser. Horn hyllat och ännu hyllade,

och således måste gräma honom djupt. Derjemnte
fortfor Löwen med sina enträgna och oroande böner,

och för att mellan Horn och Mössornas ledare stifta

misstro och ovilja, mutade han slutligen portvaktaren,

så att denne under hvarjehanda förevändningar bort-

visade alla pä besök kommande partivänner och i syn-

nerhet IJielke och Bonde. Häraf uppkommo naturligtvis

missnöje och misstankar ömsesidigt, dock allra mest hos

den sålunda instängde Horn, hvilken trodde sig hafva

nu i farans stund blifvit lemnad i sticket. Följden

blef den af Hattarna beräknade. Horn tyckte, att,

sedan vännerna numera brutit deras lörbindelsLrr mot
honom, var också han befriad från sina förbindelser

mot dem. Dessa tankar, jemnte hvad han för öfrigt

hört, sett och lidit, gjorde den 74-ärige mannen på
en gång uppbragt och nedslagen. I denna sinnes-

stämning och derjemnte lidande af ålderdomens trött-

het och kräm|»or, lyssnade han slutligen till Löwens
och Karl Sparres råd, och lät genom denne sednare

uppgöra villkoren med Hattarnas ledare, hvarpå han
inlemnade sin formliga afskedsansökning.

Vid första underrättelsen härom sökte parti-

vännerna, och äfven korumgen och drottningen, att

förmå honom ändra beslut. Ulrika Eleonora, den

fordom så länge och så häftigt förbittrade Ulrika

Eleonora, skickade med Palmfelt ett bref, hvari hon

å egna och konungens vägnar försäkrade, att Horns
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hortpSnc skulle smärta dem mycket, och att de der-

före bådo honom fitertaga sin afskedsansökan samt
erinrade om hans löfte att icke öfvergifva sina vän-
ner. Men Horn hade en gäng för aila fattat sitt be-

slut och förhief obeveklig.

Emellertid, och såsom riksråd, kunde han icke

afskedas, innan ständerna blifvit hörda. När af så-

dan orsak målet på riddarlmset föredrogs, nppstodo

som talare främst Nils Palmstierna och Karl Wil-
helm Cederhiclm. Dessa, hvilka allt dittills varit

bland Horns bittraste vedersakare, utbredde sig nu
i loflal öfver hans person och ämbetsförvaltning, och

föreslogo, att han skulle för återstående lefnadsår få

behålla den värdighet och den lön, som hörde till

hans innehafda sysslor. Adeln biföll, de andra stån-

den likaledes och enhälligt; ehuru många bland deras

medlemmar hade några dagar förut framkastat svåra

beskyllningar och hotelser mot den då fruktade ve-

dersakaren.

Detta Horns afsked och de fördelar, han dervid

betingade sig, väckte bland Mössorna mycket miss-

nöje, till och med bittert klander, öfver livad man
kallade lians förräderi mot grundsatser, löften och
vänner. Man hade hoppats, att han i alla dessa

hänseenden fast och trofast skulle hafva stannat på
sin plats fÖr att der strida, falla eller segra. I dess

ställe drog han sig tillbaka och slöt mot enskilda

fördelar en enskild fred. De fordna bundsfÖrvandfer-

na ansågo sig öfvergifna och förrådda och bemötte

honom derefler. Afskedet från rådkammaren, der

han dock i trettiotre år tjensfsjort, och på så äro-

fullt sätt tjenstgjort, blef fördenskull å ömse sidor

tämligen kallt. Meijerfelt, hvilken som rådets äldste

medlem förde ordet, yttrade helt kort, del rådet Ön-

skat få än länge behålla Horns biträde och ledning;

men emedan' denne längtade efter ro och lisa, måste

rådet låta sig sådant behaga, hvar/öre nu dess med-
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lemmar önskade hans excellens, att med ro och nöje

fä liiibringa sinn öfriga dagar sig sjelf och si7i köra

stiigt lill största /ögnad och glädje. 1 talet lörekom

icke ett ord af beröm eller taeksaniliet.

Efterverlden kan ej utan missmod betrakta detta

afsked. Enlivar, som med beundran och tacksamhet

följt Horns lysande och ärorika bana, måste sörja

öfver att se den ändas på sådant sätt; sörja öfver,

att han icke intill slutet blef sina vänner trogpri, i

hvilken händelse hans minne skulle halva strålat i

än renare, än skönare glans. lJj)ptrii(let har dock

sin förklaring, sin ursäkt i de försvagade själs- och

kropps kraltcr, som en ålder af fyllda sjuttiolyra år

medförde; — i det sätt, hvarpå han blef af magen
och af falska tungor bedragen; — i det sätt, hvarpå

han trodde sig sjelf öfvergifven af partivänner, ja af

konungen sjtdf; — och ej minst i det sätt, hvarpå

Hattarna inom Hemliga Utskottet tvingade honom
och regeringen att leda ärejiderna in på en bana,

som lian trodde olyckshringande för fäderneslandet.

Häldre än att deltaga i en sådan styrelse, drog han

sig helt ocfi hållet tillhaka. Engelska sändt-budet

Finch yttrade just med anledning häraf, att, när
lasten kommit till magt, och samvetslösa menniskor

föra regeringen, dä blifcer det enskilda lifcet en he-

dersplats, den hvar redlig man bör eftersträ[ca.

Vi nämnde det beröm, som öfver Horns person

och ämbets-åtgerder Mef <Hd tians entledigande af

Hattarna uttaladt i deras oirentliga utlåtanden och

skrifter. Helt annat yar innehållet af deras enskilda

samtal och bref, ocli af deras äfven nu kring landet

skickade uppsatser. 1 dessa Utgöto de sin ovilja,

och det ofta i ordalag, så bittra och til ika så råa,

att de ej lörtjena eller kurma eftersägas. De ut-

talade tillika sin triumferarKie tillfredsställelse öfver

den ärafi att ändlligeti hafva besegrat en så mägtig

motståndare. Man berättade det lör Horn. Han
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skall hafva svarat: del borde väl icke vara dem svårt

att undanskuffa en snarl ållatio-årig gubbe. Gustaf

Adolf hade en Axel Oxenstierna. Jag har tjenat ko-

nung Kariden tolfte och Sverges rike; men dessa lider

böra hafva en grefve Gyllenborg.

Flere år efteråt tyckas några hattpartiets ledare

hafva fruktat efterverldens omdöme öfver nu beskrif-

na uppträden och fördenskull velat hafva dessas rätta

beskalienhet undangömd för hvarje granskande blick.

I sina åt framtiden efterlemnade anteckningar, har

Karl Gustaf Tessin sagt: till de obehagligheter, som

grefve Horn pä sistone mötte, var icke jag utan tider-

na vållande. Ofvanstående berättelse visar upp-

giftens halt.

Men ehvad ock kan sägas och bör sägas om det

sätt, hvarpå Horn slutade sin bana; denna hade dock

varit en bland de mest ärorika, lysande och för fä-

derneslandet välgörande, som någon svensk man till-

ryggalagt, och i medvetande af denna sanning och af

alltid rena och fosterländska afsigler, drog han sig

från både tadlet och berömmet tillbaka till det äl-

skade Ekebyholm, och tillbragte der sina trenne

återstående lefnadsår.

NIONDE KLA.PITX.ET.

RIKSDAGEN 1738 OCH 1739.

FJERDE AFDELNINGEN.

RÄTTEGÅNGENS OCH RIKSDAGENS SLUT.

Berättelsen om ifrågavarande riksdag nalkas sitt

slut. Mycket betecknande för Sverges da varande

partier och personer, och mycket vigtiga liir Sverges

sednare öden voro dock de händelser, hvilka under
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dess sista månader föreföllo. Vi lemna en kort teck-

ning af de niärkliaaste biand dem.

FORTSÄTTNING AF RÄTTEGÅNGEN MOT RÅDSHERRARNA
AF MÖSSPARTIET.

Bet var lios mången riksdagsman en fast tro

och hos hattpartiet tiMika en glad förhoppning, att

genom Horns afskedstagande skulle hans anhängare

inom rådkammaren lockas eller skrämmas att följa

cxem|)lot. Men detta blef icke händelsen. Missnöjda

med Horfi lör det sätt, h varpå han öfvergifvit förra

vänner, ämnade dessa för verlden ådagalägga, att de

också hcnom förutan egde mod och kraft att fort-

sä'ta striden. LIrika Eleonora ställde sig och med
öppen beslutsamhet på deras sida. Målets utgång

syntes ännu mycket oviss.

Men i fall rådsherrarna frikändes, skulle sådant

blifva en mördande vederläggning af de skymfliga

rykten och beskyllningar, hattpartiet hade mot dem
kring hela landet utbasunat, hvarjemnte Bonde och

ej (lyllenborg skulle komtnit att efterträda Horn i

kansli-president-sysslan. För att undvika denna dubbla

motgång måste således Gyllenborg och hans vänner

ytterligare anstränga alla sina krafter, och noga be-

räkna sättet för deras användande.

Det var i detta hänseende klart, att ju flere

personer man angrep, desto kraftigare motstånd hade

man att vänta. Fråga uppstod alltså derom, huru-

vida man ej kunde och tjorde med sin anklagelse gå

helt och hållet förbi några bland de med Horn Hk-

tänkande riksråden. Den, som i ty fall först kom i

fråga, var Sven Lagerberg. Denne hade visserligen

röstat för rysska förbundet 1735 och var således till

den gjorda anklagelsen lika skyldig som de andra.

Men Hattarna kände sig oundgängligen behöfva ho-

nom ocli hans erfarenhet, drift och pålitlighet såsom
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stöd äfven för den tilläuinade gyilenborgska rådkam-
maren. Mer ä 111 bets- än statsman, hade han ock löga

deltagit i parlitvistcrna ocli sålunda löga uppretat

partihatet, hvarjemnte afsättandet af en s? allmänt

och liögt aktad |ierson skulle stöta allmänna tänke-

sättet tör liuCvudet. Partiet ansåg lordensknll rättast

och lörsigtigast vnra att icke till honom utsträcka

ifrågavarande anklagelse. Men Er. Benzelius invän-

de, att Lagerf)erg af tillgifvenhet för sina vänner
torde sjejf begära sitt alsked i samma ögonblick,

dessa af ständerna afskedades. För att sådant före-

komma, ölverliopade honom Hemliga Utskottet med
beröm, och Karl Emil Lewenhaupt åtog sig att öfver-

tala honom stanna i rådet qvar, om ock ilrägjivaran-

de hans ämhftsbröder blelve derilrån entledigade;

en underbandlijig, hvilken äfven lyckades. — Den
ai)dre, sotn kom i fråga var Meijerlelt, en tapper

kriiiare, men i öfrigt föga utmärkt; minst lör kraft

cell sjfifständighet i lynnet. Han misstänktes ofta ')

vara en Idaiul de många sqvallerlöpare, som Karl

den tolfte begagnade -). Hans åtgerder uti Sleltin

förvärfvade honom i än hiigre grad samme konungs
ynnest och l)i(lrog alt medlöra åt honom sjelf grefve-

och konglige-råds värdighclerna. men åt fäderneslan-

det förlusten af bcsagde stad ^]. Vid nu ifrågava-

rande brytning svigtade han för stormen af Hattar-

nas ovilja, och när Gyllenborg sommaren 1738 inför

Hemliga Utskottet ogillade rysska förbundet, instäm-

de Meijerfelt i samma åsigt; elujru han tillfÖrene

bifallit den motsatta, 'lill belöning för sådan med-
görhghet blef han nu befriad frän den mot kamra-
terna rigtade anklagelsen. — Ett tredje undantag

gjordes för <len alltid mindre fielydii^e «ch nu 77-

årjfie Axel Baner. — De äterslåeiide Fådsberrar af

•) 21. 178. 2*. *90.

'^) Z7. 40.

») as. 114—120.
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Horns parti, mot hvilka anklagelsen skulle rigtas,

blelvo således Harck, Kielke, Bonde, Crcutz, Hård

och Taube; och när dessa sökte med envishet för-

svara sig, inlade man dera> namn och uppförande i

följande då olta upprepade ord: Kors! huru Häråt

sitter Barken pä Bjelken, sa Bonden till Dufvan.

Med anledning af deras i amirals-saken mot konun-

gen visade eltergifvenhet, utmålades de som förrä-

dare mot fäderneslandets frihet, och i en bland då-

tidens många smygskrifter hette det:

Emedan Creulz och Hård, harck, Bielke, Bonde, Dufva
På Sveas frihel hängt oljenlig sorgehufva;
Ty morgnar hon sig ur sin oförljenla graf.

Och bjuder för dess dörr dem lägga ner sin slaf.

En annan fråga blef för hvilka, s. k. ämbetsfel,

dessa herrar skulle inför utskott och ständer form-

ligen anklagas. Man hade icke mägtat uppleta några

vigtigare, än de tvänne redan omtalade, nämligen

amirals-utnämningen och rysska förbundet. Den förra

var af jemnförelsevis ringa vigt, iiade icke förorsakat

någon skada och kunde enligt regeringsform och

gällande stadgar ursäktas, till och med i någon mån
försvaras. Redan i Stora Sekreta Deputationen hade

många prester, borgare och bönder förklarat den så

obetydlig, att den förtjenade på sin höjd en var-

ning, men icke något slrafT. Såsom en inrikes an-

gelägenhet skulle den ock granskas icke blott af

Hemliga Utskottet utan derefter också af ständerna.

Dessa sednare måste sålunda erhålla en fullständig

kunskap om sakens rätta beskalTenliet, ja de hade

redan bekommit en dylik; hvadan ock rörande obe-

tydligheten af bemälde anmärkning stämmor läto

öfverallt höra sig, så många och så högljudda, att

Gyllenborgs parti misströstade om möjligheten att

förmå ständerna på grund af denna sak fälla rådet

till något större ansvar.

Fryxells Ber. XXXIV. 12
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Hattarna beslöto således hålla sig till andra

punkten, nämligen den om rysska förbundet. Men
ej heller mot denna åtgerd kunde någon svårare an-

klagelse rigtas. Hattarna föregäfvo väl, att den stod

i motsägelse till de testamenten, ständerna genom
1734 års Hemliga Utskott efterlemnat. Men genom
anförande af flere ställen ur bemälte testamenten '),

visade rådsherrarna, att, om der fanns någon mot-

sägelse, så var den mer skenbar än verklig. — Hat-

tarna klagade ytterligare, att genom nämnde förbund

hade Sverge gått miste om 27 tunnor guld, de så

kallade 27 stalloxarna, hvilka eljest genom franska

underhålls-penningar kommit staten till godo. Men
rådsherrarna invände, som anmärkt är, att dessa

skulle blifvit medtagna endast till förberedande rust-

ningar, hvarefter sjelfva krigsbördan, den ojemn-

förligt drygare, fallit på Sverge; likaså att genom
rysska förbundet erhöllos fyra och en half tunnor

guld medelst befrielsen från skulden till Holland;

och slutligen samt i allmänhet, att genom samma
förbund hade Sverge icke lidit någon skada, utan

fått sina gränser och sin fred tryggade. Således

var ej heller denna anmärkning af nog vigt att

kunna rättfärdiga det minister-ombyte, den stats-

hvälfning, man åsyftade. Men den hade en annan

för Hattarna mer gymisam sida. Dess verkliga

halt kunde nämligen inför ständerna döljas; emedan
målet hörde till de utrikes angelägenheterna, och

skulle således granskas blott inom Hemliga Utskottet,

hvars medlemmar voro genom lagligt påbuden ed

förpliktade att icke för någon omtala, hvad de

rörande sådana ärender hade sig bekant. De inom

samma utskott herrskande Hattarna kunde således

företaga sig att i skarpa, men allmänna ordalag

utmåla Mössornas ledning af utrikes ärenderna och

serskildt af rysska förbundet, såsom i sig sjelfva

') Se sid. 62— 6-».
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olagliga och till sina följder olyckliga; men allt detta

utan att tillkännagilVa hvaruti nämnde fe! och följder

egentligen bestodo. Man kunde sålunda möjligtvis

locka ständerna att obesedt och endast på grund af

ett dylikt utskottets allmänna betänkande rösta för

eller bifalla till rådsherrarnas afsättning. På -dessa

förhållanden var det ock, som Hattarna grundade

sin beräkning och uppgjorde sin plan.

I3e rönte dock mycket motstånd inom sjelfva

utskottet. Urom rådets äldre försvarsskrifter, blef

i Januari 1739 framlaggd en dylik, hvilken ytter-

ligare och tydligen ådagalade, huru berörde rysska

förbund vore stridande hvarken mot Sverges väl-

färd eller mot förra riksdagens testamente. Flere

bland utskottets medieminar funno sig öfvertygade,

och i stället för den bortvisade Serenius uppstodo

bland dervarande prester nya kämpar. Prosten

Erasmus Trädgårdh från Kalmar allät en både väl

och utförligt skrifven uppsats, hvilken genomgick

hela historien om rysska förbundet , 1735 och ådaga-

lade, att de anklagade rädsherrarna hade vid dess

afslutande handlat enligt samvete och pligt, och äl-

ven enligt Hemliga Utskottets år 1734 afgifna te-

stamente. Biskop Humble inlemnade en skrift af

samma innehåll och med det påstående, att de riks-

råd, som hlifcit anklagade, borde i stället berömmas,

och all man borde lacka Gud, som genom dem för-

skaffat fäderneslandet fred och ro. Så bestämda och

allvarliga voro de insagor, som hördes biand presterna.

Också några borgareståndets utskotta-ledamöter

ogillade hattpartiets försök. Mössorna anfördes här

af borgmästar Wechter från Åbo, hvilken afiäi ett

utförligt betänkande, skrifvet i sauima anda som
TrädgSrdbs. Men fåfänga blefvo både dessa och alla

andra bemödanden att itiverka på det stora flertal af

adel och borgare, hvijket under ledning af Tessin,

Lewenhaupt, Lagercrantz och Plomgron ni. fl. afgjorde

eller rättare sagdt, hade i förväg afgjort utskottets beslut.
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Detta blef fördenskull, en skrifvelse till ständer-

na med förslag, att inan borde undvika tidsspillan,

oenighet och förbittrande ålgerder ; och att man ej

heller borde onödigtvis kringsprida de anklagade men
tljest i mycket, berömvärda rådsherrarnas fel; alt stän-

ierna derföre borde lata utskottet efter samvete och

billighet bota de begångna misstagen och mota deras

förnyande, och sedermera hemställa sin åtgerd till

ständernas ändring eller stadfästclse. Att enligt Hat-
tarnas ofvannäninde plan draga afgörandet från de

mot rådet gynnsammare ståndsplena och till det mer
fiendtliga utskottet, detta var skrifvelsens egentliga

syftemål; ehuru man sökt dölja det under täcke-

mantlar af medlidande för rådsherrarna, af kärlek

till enigheten, af angelägenhet om riksdagens snara

slut, och tillika under ett slags erkännande af stän-

dernas rättighet till slutlig pröfning; sistnämnde er-

kännande likväl, som vi sett, uttaladt i obestämda
ordalag.

Mössornas ledare förstodo afsigten och sökte

densamma inom alla stånden motarbeta, men få-

fängt; ty mängden tryggade sig vid sistnämnde löfte;

nämligen, att målet skulle i alla fall blifva till stän-

dernas slutliga behandling hemställdt. Måhända har

till denna utgång bidragit äfven den omständigheten,

att Fredrik, som nu återtagit regeringen, och som
befarade ett hattpartiets angrepp mot fröken Taube,

hade med dettas ledare knutit hvarjehanda förbin-

delser och derföre ej mer uppträdde till Mössornas
försvar med samma bestämdhet som Ulrika Eleo-

nora gjort. Märkligt är nämligen, att Hemliga Ut-

skottets besagde förslag blef på riddarhuset i viss

mån försvaradt af Didron, en bland ståndets mest
fyndiga, skickliga och oförfärade talare; men hvars

ord och betänkanden voro uttryck, mindre af något-

dera partiets, än af Fredriks personliga åsigter.

Dessa brytningar tilldrogo sig omkring slutet af Ja-

nuari 1739.
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Sedan målet sålunda hade af stånden blifvit till

ytterligare behandling öfverlemnadt åt utskottet, läto

dervarande Hattar sammansätta en anklagelse-skrift,

hvars längd skulle öfverskyla bristen på verkligt

innehåll. Derpå och den 18 Februari blefvo råds-

herrarna kallade till utskottet, dä beniälde anklagelse

för dem upplästes; ett göromål, som fordrade Ii eller

2 timmars tid, hvarefter man begärde deras förkla-

ring. För att kunna i behörigt skick uppsätta en

dylik, anhöllo riksråden om anstånd och om tillfälle

att genomgå till saken hörande handlingar. Men när

sådant vägrades, afläto de pä stället sitt svar, i huf-

vudsaken af följande innehåll. Det är oss ok^irl atl

hafva felat i rätta begreppet af förra Hemlif/a Utskot-

tets tankar och föreskrifter, hvitka vi dock trott oss

efter bästa förstånd och samvete ha/va iakttagit. Om
vara ätgerder inledt riket i verkligt krig, eller i

någon slags nödvändighet atl ett sådant begynna, då
hade vi ansett oss till ansvar skyldiga ; men icke nu,

när de hitkomna riksdagsmännen finna fäderneslandet

i god ro, och af alla grannar aktadt och eftersökt,

sä att ständerna sjelfca kunna välja, hvilket förbund
de anse fördelaktigast. Afven om våra välmenta råd-

slag misslyckats, hade ändå regeringsformen ländi ost'

till besliydd: ty den föreskrifver, alt, i fall. mot riks-

rådens förmodan, deras på skäl grundade mening får
en olycklig utgång, må sådant dem icke tillräknas.

Men nu, när ingen undersåte kan klaga öfver oförrätt,

hungersnöd eller krig, och när fäderneslandet ingen,

skada tagit, ulan är in- och utrikes i anseende, hop-

pas vi hafva gjort oss förljenta af riksens ständers

gunst och välvilja. Vi skola likväl icke underlåta alt,

när någon ytterligare upplysning härom fordras, en

sådan hörsammast meddela ^).

') Säfstaholm. FoI. Riksdagsbandi. 3. 1727—1748, m J.

46S. GreTve G. Bondes serskilda vid delta tillfälle af-

gifoa utlåtande.
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Talet, skälen och de anklagade- rådsherrarnas

kända redbarhet och välmening, gjorde på utskottets

medlemmar ett intryck, så djupt, att, i fall omröst-
ning blifvit omedelbart efter samtalets slut anställd,

hade domen troligtvis utfallit frikännande '). Hattarnas

ledare Tippsköto fördenskull målet i trenne dagar för

att under tiden bearbeta sinnena, stödja de vacklande

och stålsätta de bevekta. Sedan detta blifvit undan-
gjördt, begärde utskottet återigen samtal med de an-

klagade och sporde dervid bland annat, huruvida

dessa hade något att till sitt försvar ytterligare an-

föra; till hvilkei) fråga Tessin fogade den boteisen,

att utskottet skulle inför ständerna tillkännagifva,

huru bemälde herrar genom envist försvarande af

begångna fe! vore rätta orsaken till den kostsamma
och besvärliga riksdagens förlängande. Dubbelsnaran

var med skicklighet utlaggd. Om rådsherrarna in-

läte sig i svaromål, kunde man påstå, att deras en-

vishet förorsakade riksdagens utdrägt. Om de icke

svarade, kunde man påstå, att de icke hade någon-

ting att s\ara. Rådsherrarna voro ock i början tvek-

samma. Några ville aflåta ytterligare förklaring, an-

dra ansågo det obehöfligl; ty tillräckligt talande för-

svarsskrifter vore redan llere gånger afgifna; — äfven

ändamålslösl; ty man såg tydligt, huru Hemliga
Utskottets flertal ämnade rätta sig, icke efter skäl,

utan efter parti-beräkningar. Sistnämnde åsigt fick

öfverhand, och rådsherrarna gåfvo tillkänna, att de

ej ville med ytterligare skriftvexling upplaga ständer-

nas dyrbara tid, utan åberopade blott sina redan förut

afgifna förs varsskrifter.

Nu alltså, eller d. 20 Febr. skulle utskottet fatta

sitt afgÖrande beslut. Till ledning för detsamma upp-

trädde Lagercrantz med ett skriftligt anförande, livil-

ket påniinte om, huru blödiga sinnen icke borde lata

irra sig, och hvilket tillika påstod, att rådsherrarna

') Danska min. br. d. 20 Febr. 1759.
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felat icke af okunnighet utan genom sakernas förvrän-

gande efter deras enskilda afsigter. Märkligaste talar-

na mot rådet voro bland adeln Boje, Henning Gyl-

lenborg, A. J. v. Höpken, K. E. Lewenhanpt, Karl

Sparre, Stjernstedt och Törne, och bland borgrarna

Kierman, Piomgren och Renhorn. Den unge, -redan

nu vältalige Anders Johan von Höpken utbredde sig

öfver den Ijufva frihetens fördelar, och beskref, huru
den af nu herrskande rådsparti hotades. / dag, sade

han, t dag skall dock afgöras, om svenska folket har

någon frihet eller ej. När flere äfven bland Hattarna

talade med aktning om Bondes och Bielkes i)ersoner,

och med deltagande om deras slägter, inföll Renhorn:
0771 de7~as, ja 0771 hu7idradetals slägter blifva missnöjda,

så blir dere7not hela Sverge nöjdt. — Alstrin, en

bland presterna, sade: jag vill icke hafva del i följ-

derna af den stränghet, man nu söker utöfva. Le-

wenhaupt svarade: och jag vill icke hafva del i nå-

gon här visad flathet, hvarpå Renhorn tillade: och

jag vill ej hafva del i den oreda, lage7is förakt skall

medfö7'a. Strängast bland alla var måhända Lewen-
haupt, hvilken med understöd af Karl Sparre påstod,

att, i fall man sko7iade rådsherrarna, skulle dessa allt

fra7ngent samsätta sig mot rikets bästa, endast för atl

skydda sig sjelfva; och han skall en gång halva i

häftigheten låtit undfalla sig orden: Kopf ab! ').

Partiets påstående var, att alla de anklagade skulle

afsättas. Tessin sade dervid: mitt samvete blöder, så

ofta här talas om en hård dom. I fall sådant är en
svaghet, så tillslår jag f/en.?amma, och rår ej för, att

jag ännu icke finner mig i tillstånd att göra propo-
sitionen. Lagercrantz sade sig öfvertygad om dessa

landtmarskalkens känslor; men förklarade tillika, att

utskottet måste handla oberoende af alla dylika be-

Tekelsegrunder.

Några bland Hattarna tillstyrkte lindrigara åtger-

^) Hufvudel af.
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der, nämligen, att man för att gifva en nödig varnagel

visserligen borde afsätta en eller två riksråd, men ej

flere. För denna åsigt talade^ Drake, Ekeblad, Ha-
milton. samt Rudenskiöld och Akerhielm, hvilka tyck-

tes ogilla höjden af den stränghet, med hvilken deras

parti numera gick till väga.

Några bland adeln, flere bland borgrarna och de

flesta bland presterna talade för frikännelse, eller på
sin höjd för varning; men sådana blefvo med häftig-

het motsagda af Hattarna, och i synnerhet af Lewen-
haupt. Härom, och huruvida Taube skulle anklagas

eller ej, och i hvad form målet sedermera skulle

framläggas för ständerna, fördes långa och häftiga

strider. Två serskilda gånger framställde Tessin pro-

position i ämnet, båda gångerna med förslag till rå-

dets afskedande; men man kunde för presters och

borgares motstånd, icke komma till något afgörande

beslut; hvarföre målet blef tills vidare uppskjutet.

Den svårighet, man sålunda mött vid försöket att i

det dock af Hattar beherrskadc utskottet genomdrifva

afsättningsplanen, förebådade än större svårigheter,

när saken skulle komma till stånden. För att om
möjligt undvika ett dylikt vågspel, gafs åt Budden-
brock i uppdrag att söka öfvertala rådsherrarna till

frivilligt afsked, i likhet med Horns. Förslaget

blef framställdt, men af de anklagade tillbakavisadt.

Jag vill väl, sade Bonde, begära milt a/sked; men
först efter slutad rättegäng ock erhållen frikännelse;

eljest skulle allmänheten tro återtåget vara en följd af
ondt samvete och af fruklan för laglig rättegång.

Den 22 Februari blef fördenskull målet till ut-

skottets slutliga afgörande framställdt. För att icke

genom stränghet reta de anklagade och deras vänner

till häftigare motstånd, hade nu Hattarna beslutat

göra afsättnings-villkoren så litet sårande, så till och

med hedrande och lockande som möjligt. Man ville

nämligen föreslå, att de anklagade skulle få behålla

riksråds namn och värdighet samt bekomma ett års-
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underhåll af 3 li!l 4000 d. s., hvarjemnte orsaken

till deras afskedande icke skulle angilvas under svå-

rare namn än af felsteg; man hade förut användt

ordet betänkligheter. Inför de mer förbittrade bland

Hattarna behöide dock dessa jemnkningar försvaras

eller åtminstone ursäktas. Derföre och som skäl till

både det mildrade uttrycket och det föreslagna pen-

ninge-underhållet anförde Tessin, huru ifrågavarande

riksråd vore för det mesta fattiga. Ull och med skuld-

satta; ty de hade aldrig gjort någon ting fur gäfror;
och Karl Sparre tillade, att man hade sig bekant^

huru Bielke pä beskickningar i rikets tjensl tillsalt

mycket af sin förmögenhet. Sedan sålunda äfven detta

inkast blifvit undanröjdt, skred man till omröstning.

Tänkesättet dervid vägde mellan de två olika åtger-

derna, afsättning eller varnins. Utslaget inom de två

första stånden blef, att adeln med en öfvervigt af

fyra personer röstade för afsättning; — presterna

deremot med undantag af tre blott för varning.

Således stod inom utskottet ett stånd mot ett,

och afgörandet berodde omigen på borgrarna. Dessa

begärde tillåtelse att i ett bredvid liggande nun få

sins emellan öfverlägga om det vigtiga ärendet. Det
beviljades; men efter en stund kommo de tillbaka,

utan att hafva kunnat jemnka sig tillsammans om
något gemensamt beslut. På föreställning af Tessin

utgingo de omigen och till ny öfverläggr)ing, då Karl

Sparre skyndade efter och uppmanade till kraftful-

lare åtgerder. Slutet blef, att ilertalet med öfvervigt

af blott en enda röst instämde i adelns, de ölriga

deremot i presternas åsigt. När sedermera protokol-

let upplästes och stadfästades. hade Hattarna vunnit

så många nya anhängare, att det fällande öfverskottet

utgjordes inom adeln af 12 och inom borgrarna af

5 röster. Presterna viilhcllo sin redan uttalade åsigt;

men emedan nu genom utskottets llerta! afsättningen

blifvit beslutad, biföllo presterna det föreslagna till-

erkännandet af riksråds-värdighet och års-underhåll.



186

Det var pä grund af stånds-omröstning, man
kommit till detta utslag. Efter personlig beräkning

hade vid första omröstningen flertalet frikänt råds-

herrarna ').

Presterna, som blifvit öfverröstade, fordrade med
mycken envishet, antingen att den skrifvelse, hvilken

till stånden afsändes, skulle uttryckligen tillkänna-

gifva, Iiuru utskottets presterliga medlemmar hade
ogillat det tagna beslutet; eller ock, att dessa med-
lemmar måtte för sitt eget stånd få tillkännagifva

nämnde förhållande. Men båda dessa åtgerder, hvilka

skulle inför allmänna tänkesättet halva minskat vigten

af det tagna beslutet, blefvo af utskottets flertal för-

bjudna; /i/, sade man, utskottet bör framstå såsom en

enda moralisk person. Bröderna Erik och Jakob
Benzelius, hvilka i början velat hänvisa målet till

stånden, började sedermera vackla, hvarföre det ock
lyckades för Tessin att, med understöd af Boje,

Etirenpreus, Lewenhaupt, Renhorn och Sparre, öfver-

tala presterna att nedlägga sina första påståenden och

att icke fordra något mer, än att deras åsigt och af-

gilna röstetal infördes i protokollet.

Utskottet befarade emellertid, att dess så tillkomna

afsättnings-beslut skulle af stånden öfverändakastas.

För att sådant om möjligt förekomma, gjorde utskot-

tet, som berättadi är, afsättningen så litet motbju-

dande, som ske kunde. Men emedan utgången var

i alla fall osäker, beslöt utskottet att tvärtemot

det gifna löftet -), söka fråntaga ständerna all slags

rättighet att bedömma sjelfva afsättnings-beslutet.

I sin skrifvelse till stånden skulle utskottet förden-

skull framställa ärendet så, som beslutets förra del.

') I händelse alla medlemmar varit tillslSdes, hade för af-

sättning röstat 29 adelsmän, 3 presler och 13 borgare,

summa 43; — men för varning 21 adelsmän, 22 presler

och 12 borgare, summa 35.

") Sid. 180.
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nämligen den om afsäUningen vore en sak, hvilken

utskottet till följe af sin lagliga magt redan en gång

för alla afgjorf, och hvilken nu meddelades ständerna

endast till kännedom; men att beslutets sednare del,

nämligen den om års-underhållet, hörde såsom en-

slags beskattnings-fråga under ständernas bepröfvande,

och derföre nu till deras bifall eller afslag framställ-

des. Stånden skulle sålunda la befatta sig, icke med
saken, utan blott med sättet. Skrifvelsen härom upp-

sattes af en utskottets medlem, Henning Gyllenborg,

en brorson till hattpartiets hufvudman, och sjelf lik-

som slägten, mycket skicklig att föra pennan. Orda-

lagen voro ungefär följande. Utskottet har i öfver-

vägande tagit, huru det för rikets fri- och säkerhet

är högst nödvändigt, att de herrar riksens råd, hvilka

ständerna efter sig lemna såsom deras fuUmägtige

mellan riksdagarna, måtte framför allt ega samma
ständers oinskränkta förtroende. Utskottet har dock

hos fem herrar liksräd, nämligen grefcarna Barck,

Bielke, Bonde, Creutz och Hård 'j samt i deras upp-

förande och rådslag funnit felsteg, som förminska och

förlaga ett sådant förtroende. Utskottet har derföre

beslutat förbemälte herrar riksråd från de-

ras ämbeten afskeda, hvartill skäl nog finnas;

ehuru utskottets aflaggda tysthetsed icke tillåter att dem
kunniga göra. Men, emedan utskottet icke hyser ovilja

mot personerna utan blott mot saken, och dessutom af
ömsint hjerta vill främja bemälte herrars enskilda väl-

färd, i anseende till deras och deras släglers för detta

visade tjenster; allt derföre tillstyrker ntskotlet, att de

oaktadt från sjelfva sysslan entledigade, dock få be-

hålla dess namn och värdighet samt tillika hvardera

bekomma ett års-underhåll af 3 till 4000 d s., h vil-

ket sednare mål till riksens ständers välbe-
hag och bepröfvande hemställes.

') Om E. D. Taube, se stramt nedanförc.
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RÄTTEGÅNGEN MOT EDVARD DIDRIK TAUBE.

Nyss beskrifna utslag föranledde många anmärk-
ningar, rörande icke blott skälet till afsättningen,

hvarom redan är taladt, utan ock personerna; näm-
ligen valet af dem, som angrepos, och som icke an-

grepos. Hård hade icke varit tillstädes vid alla öfver-

läggningarna om rysska förbundet, ej heller vid åt-

skilliga andra nu ogillade rådsbeslut, och ändå blef

han af utskottet anklagad och till afsättning dömd,
I omröstningen rörande nämnde förbund hade der-

emot bifallande deltagit de tre rådsherrarna Baner,

Lagerberg och Mejerfelt; men det oaktadt blef, som
nämndt är, mot dem hvarje åtal nediaggdt. Tyd-
ligen sägs, att utskottet låtit sig ledas icke af sak-

förhållanden, utan af personliga och parti-afsigter.

An märkligare var, att Gyllenborg sjelf hade hela

tiden 1725— 1734 talat för vänskap med Ryssland,

och till och med efter parti-omkastningen, och just

när rysska förbundet afslöts, icke mot detsamma
framlaggt något bestämdare ogillande; och likväl

blef han nu i efterräkningens stund icke blott icke

angripen, utan ställd i spetsen för dem, hvilka häf-

tigt och just för samma åtgerd angrepo de andra

rådsherrarna; en bjert motsägelse, som Mössorna

ej underläto att hålla sina motståndare för ögonen.

An mera sårande för all rätts- och hederskänsla var

det sätt, hvarpå man från ansvar befriade riksrådet

Edvard Didrik Taube, den bekanta fröken Hedvigs

fader. Ingen bland rådsherrarna var till den grad

som han ogillad af allmänna omdömet; icke blott för

det sätt, hvarpå han iifverlemnat sin dotter åt ko-

nungen, utan ock, till följe af gängse rykten om egen-

nytta, mutor, orättvisa ämbetstillsättningar, m. m. ').

') Enligt en annan uppgift har han dock yarit älskad af

manskapet.
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Han hade ock, äfven lian, bifallit det nu öfverlilagade

rysska förbundet, hvarföre måtiga väntade, att ut-

skottet skulle begagna tillfället 0:'.'h bestrafTa honom
först och främst och mer än någon bland de öfriga.

I början blef han ock jomnte de fem nyssnämnde
rådsherrarna anklagad, men sedermera vid utslagets

afkunnande med tystnad förbigängen. Samtiden kän-

de orsakerna, och efterverlden bör lära käima dem.
Derföre se här!

Befarande Hattarnas slutliga seger, och väl kän-

nande rättvisan af de anklagelser, som kunde rigtas

mot honom och mot hans dotter, hade Taube under

riksdagens lopp sökt ställa sig in hos Gyllenborgs

parti för att i tid bereda sig skydd mot den hotande

stormen. Troligtvis hade dock detta varit förgäfves,

så framt ej Fredrik, bevekt af dotterns böner och

tårar, hade till hans räddning ansträngt alla krafter

och underkastat sig hvarjehanda förödmjukelser, ända

derhän, att med framställningar i sådan väg begära

bjelp af sina svåraste motståndare, herrarna inom
generals-ligan; — och så framt ej dessa och i syn-

nerhet Gyllenborg velat begagna tillfället att genom
sådan eftergifvenhet vinna Fredrik och skilja honom
från Mössorna. Det tyckes äfven, som bemälte ko-

nung och ledarne af hattpartiet hafva vid denna tid

i tysthet lofvat hvarandra, de sednare att nedlägga

aiiklagelsen emot Taube, den förre att ej längre un-

derstödja de fem riksråden. Han hade dock förut

velat ställa sig på dessas sida. I utkast finnes verk-

ligen en hans försvarsskrift lör nämnde herrar, som
det tyckes, ämnad att till ständerna öfverlemnas.

Men af nyssnämnde eller af någon annan för oss

obekant orsak kom detta ingen gång till verkställig-

het. — Taubes ifrågavarande frikännelse blef deremot
genomdrifven på efterföljande sätt.

När han tillsammans med de fem rådsherrarna
var den 18 Febr. 1739 till Hemliga Utskottet inkal-

lad för att yttra sig rörande rysska förbundet, androg
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hai! som ursäkt eller försvar den omständigheten'

att han vore en sjöman, den der frän ungdomen be-

flilat sig om ämnen, hörande till seglarens yrke, men
icke till slatsmannens ; och att han derföre trott rättast

vara följa deras mening, som det sistnämnde bättre

forslade. Jag, tillade han, hade gerna tegat, om så-

dant varit tillätet. Felet är derföre större hos dem,

som affordrat milt betänkande, än hos mig, som ett

dylikt afgifoit. Hattarnas ledare beslöto verkligen

att med stöd af detta och dylika skäl nedlägga käro-

målet mot bemälte herre. Men deras afsigt dervid

var måhända al' hattpartiets menighet antingen okänd

eller ogillad. I strid mot densamma hlef nämligen

inom utskottet samme Taube med skarpa ord angri-

pen icke blott lör rysska förbundet, utan ock lör

dotterns förbindelse med konungen. Angriparen, ofta

bemälte Sten Coyet, var en bland de häftigaste Hat-

tarna; men som det tyckes, dervid ledd af ärlig öfver-

tygelse. och liksom Otto J)e Geer, utan att kasta

några sidoblickar på andra förhållanden. Han mente
nu, att Taube var den, som mer än de andra för-

tjenat afsättas, i sammanhang hvarmed Coyet ville

ånyo framkomma med sitt betänkande om den s. k.

tjensteqvinnan Hagar, som borde tddrifvas. Men Plom-
gren iitog sig att pä ett eller annat sätt öfverfala ho-

nom till tystnad, och lyckades. Utskottets prester och

borgare deremot besliito, att äfven Taube skulle afsät-

tas; men Tessin och Henning Gyllenborg lagade så, att

skrifvelsen derom icke blef genast utfärdad, och man
skaffade sig derigenom tilllälle att ånyo upptaga må-
let och söka öfverändakasta presternas och borgrar-

nas beslut. Försöket rönte mycket motstånd, till och

med af några adliga Hattar t. ex. De Geer, och än

mer bland prester och borgare; och biskop Auri-

villius förklarade, a!t riksrådet Taube borde /örst

och främst afskedas; ty han vore skadligare än
alla de andra. Men Frankrike och hattpartiet ville

nödvändigt skona konungen, hvarföre det sednares
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ledare gjorde för Taubes befrielse allt, hvad göras

kunde. Ehrenpreus, Henning Gyllenborg, Karl Emil

Lewenhaupt, Karl Sparre, ja sjelfva Tessin talade i

sådan rigtning. Men allra verksammast var Palm-
stierna, hvilken ock, på anmälan af S:t Severin, fick

af fransyska hofvet uppbära en motsvarande belö-

ning. Det lyckades dem slutligen att drifva sin vilja

igenom. I utskottets skrifvelse till stånden blef, så-

jom vi sett, bland de riksråd, som^ skulle afsättas,

Taube icke ens nämnd.
Ett sådant förfarande uppretade hvarje ädlare

sinne. Till och med utländska sändebud funno be-

synnerligt, funno nesligt, att den verkligt klander-

värde rådsherren befriades, under det hans i allmän-

het oförvitliga och högaktade ämbetsbröder förföljdes;

nesligt för Hattarna att begå en sådan orättvisa; nes-

ligt för konungen att deri deltaga; än mer nesligt

vid betraktande af beggederas drifTjedrar. Ulrika

Eleonora blef högeligen förtörnad; så väl öfver åt-

gärdens orättvisa i allmänhet, som öfver detta nya

prof på gemålens otrohet. Redan förut hade hon

tydligen ådagalaggt sitt missnöje med Gyllenborg. Vid

riksdagens början gjorde rädsherrarna en uppvaktning

på hofvet, hvarvid alla tillätos kyssa drottningens

hand, dock med undantag af Gyllenborg, för hvilken,

när han framträdde, hon drog handen tillbaka. När

vid samma tillfälle hans stjufdotter, Karl Sparres

maka, ville kyssa drottningens mantelsläp, vek denna

sednare undan och vände sig till ett fruntimmer af

andra partiet. Genom nu ifrågavarande stämplingar

till Taubes befriande växte förbittringen än mer.

Just i samma dagar gjorde hon bröllop åt sin hof-

fröken, den förut omtalade Sigrid Bonde, och man
hade upprättat en lista på de högre herrar och äm-
betsmäi/, som borde bjudas. Ulrika Eleonora genom-
ögnade förteckningen och strök der med egen hand

ut namnen Karl Gyllenborg, Karl Sparre och Edvard

Didrik Taube. J)et var just några dagar förr, än
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den afgöraiide striden skulle hos ständerna utkämpas,
och brudens fader, Gustaf Bonde, bad henne derföre

att icke med en sådan åtgerd än mer uppreta fien-

derna; men fåfängt; hon förklarade sig ingalunda

vilja dölja de tankar, hon hyste om nämnde herrar

och om deras uppförande. Lika tänkesätt och lika

mod att detsamma uttala ådagalade hon allt fram-
gent, äfven sedan Hattarna vunnit afgörande seger,

och Gyllenborg blifvit mägtigaste ledaren af Sverges

öden. Våren 1739 vid en ny offentlig uppvaktning

drog hon omigen sin hand tillbaka, då den skulle

kyssas af Gyllenborg, Sparre och af den till deras

parti öfvergångne Rosen. Vid samma tid omtalades,

huru Fredriks helsa fordrade en resa till någon
bland Tysklands brunnar, och huru man ämnade
bedja Ulrika Eleonora att under hans frånvaro nu
liksom 1731 förestå regeringen. Men hon vägrade

och tillkännagaf orsaken vara den, att hon icke ville

arbeta tillsammans med en sådan kansli-president,

som Karl Gyllenborg.

Den sedermera inträfTade utgången af frågan om
riksrådet Taube må för sammanhangets skull här

framställas.

Genom att befria honom och fälla de fem an-

dra rådsherrarna, hade Hemliga Utskottet begått

en orättvisa, så grof, att äfven många Hattar blefvo

deröfver mycket uppbragta. Också inträffade, att,

när utskottet några dagar sednare fick förstärk-

ning af nya medlenjmar, blef der mot Taube fram-

ställd en ny anklagelse, och den af än svårare be-

skaffenhet. Äfven denna gång uppträdde Fredrik till

hans hjelp och fick dervid understöd af Gyllenborg,

hvilken, sade man, ville pa sådant sätt hämnas det

förakt, drottningen honom visat. Taube trodde lik-

väl säkerheten, kanske till och med nödvändigheten

numera fordra att sjelf anhålla om afsked. Det be-

viljades; och han fick sig dervid tillerkända samma
fördelar, som åt de fem kamraterna blifvit föreslagna;
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nämligen riksråds-värdigheten och ett års-understöd

af 4000 d. s. m., men icke det blott, utan ock ett

honom serskildt derutöfver gifvet anslag af ytter-

ligare 2000 sjmma mynt jemnte bibehållandet af sin

plats som öfveramiral vid flottan. Dessutom unnades ho-

nom den utmärkelsen att sjelf få taga afsked, hvaremot

de andra dömdes till afsked '), Man tanke sig alla" rätt-

sinnade personers omdömen öfver ett dylikt uppträde!

ANKLAGELSEN MOT RADSHERRARNA BLIFVER INFOR STÅN-

DEN FRAMLAGGD.

Vi återvända till den skrifvelse, om de fem an-

dra rådsherrarnas afskedande, hvilken utskottet af-

lät till stånden. Nämnde riksråd voro, som be-

rättadt är, i allmänhet kända såsom oegennyttiga, af

fosterlandet väl förtjenta män; ett förhållande, som
äfven de bättre inom hattpartiet måste flere gånger

vitsorda, och det midt under ifrågavarande brytning.

Mot samma rådsherrar hade ej heller förut någon

vigtigare anmärknins blifvit gjord, och hvad som nu

åklagades, hade sjelfva det åklagande utskottet icke

belaggt med svårare namn, än »felsleg^. — Skola,

ropade derföre Mössorna och många med dem, skola

nu dessa herrar för ell dylikt deras förslå »felsteg»

blifva sä illa ansedda, sä härdt straffade? Och hvari

beslår dä delta felsteg? livad ondt hafva de gjorl,

hvad skada förorsakat? Har icke tvärtom det all-

männa hasta blifvit under deras styrelse främjndt med
så mycken omsorg och med sä lycklig påföljd, alt

Sverge nu 1738 är i beslämdl lyckligare belägenhet,

än det var 1734?— Dessutom, i fall de begått något

svårare brott, hur kan då utskottet låta dem behälla

riksråds-värdigheten och derjemnle bekomma ärsunder-

håll, liksom till belöning? Sannerligen! Om de gjcrt

') Sid. 209.

Fryxells Ber. XXXIV. 13
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sig skyldige till några gröfre förbrytelser, skulle fien-

derna., llallarna inom Uemliga Utskottet, säkerligen

hafva desamma på ett eller annat sätt åberopat eller

antydt. I dess ställe har man icke haft att framdraga
något annat än de möjliga, dock obeoista förluster, som
afhandlingen med liysslnnd kunnat förorsaka, o. s. v.

En fråga, som härunder gaf anledning till många
tvister, var den oni princifalnlet, hvarmed vid när-

varande tillfälle åsyftades förhållandet mellan ständer-

na och Hemliga Utskottet. Mösspartiet påstod de

förra, ständerna, vara principaler, de der egde rättig-

het att ändra det sednares, utskottets d. v. s. sina

ombuds, beslut; en tolkning, fördelaktig för rådsher-

rarna; ty man hoppades, att dessa skulle blifva fri-

kända, så framt afgörandet komme att bero af sjelfva

ständerna. Hattarna deremot påstodo, att, emedan
ständerna hade åt Hemliga Utskottet uppdragit be-

handlingen af alla utrikes ärender, egde ständerna

sedermera ingen magt att i sädana utskottets beslut

göra några ändringar; så mycket mindre, som stän-

derna icke kände, eller i anseende till utskottets tyst-

hetsed finge lära känna de verkaide skälen. Frågan

blef under hvarjehanda skepnader och med mer eller

mindre utsträckning mycket omtvistad, utan att dock,

oss veterligen, blifva formligen afgjord.

Hemliga Utskottets ofvannämnde betänkande om
de fem rådsherrarnas afsättning blef under sista da-

garna af Februari 1739 till alla fyra stånden inlem-

nadt, och till en början af hvart och ett bland dem
laggdt pä bordet till närmare beseende. Straxt efter-

åt ankom likaledes till sam_ma stånd en skrift, me-
delst hvilken de fem rådsherrarna förklarade, att de

visserligen icke ville ingå i rederläggning af Uem-
liga Ulskollcts ålgerd ock skäl; men likväl bedyrade,

att de alltid efter ed och bästa förstånd tillstyrkt, hvad
de ansett vara öfcerensstämmande med rikets säkerhet

och med förra Uemliga Utskottets önskningar, och att

de fördenskull hoppades på ständernas rättvisa bepröf-



i 195

vande och domslut. Skriften blef af gyllenborgska

partiet tolkad som en förolämpning mot Hemiiga Ut-

skottet och som ett domqval, ett ohemuit klander af

dettas beslut. Tillhopa med de andra företeelserna

gjorde den likväl på stånden ett djupt intryck, så

som följande berättelse visar.

Så snart möjligt, blef m^let till afgörande före-

taget hos adeln, på hvilket stånd Hattarna trodde sig

kunna mest lita, och hvilket fördenskull enligt deras

plan borde gå i spetsen och med sitt fällande exempel
inverka pä de andra. Det var den 3 Mars 1732.

Tessin öppnade den vigtiga öfverläggningen med ett

tal, som i väl hopfogade ord vidrörde det anseende,

hvari rilisräds-vrirdiffhelen städse hörde hällas; — den

tacksamhclsjörbindclse, hvari talaren sjelf stod till de

anklagade rädsherrarna, i synnerhet till Bielke och

Bonde; — hans egen ömma och hjertrörande belä-

genhet, då. han nu nödgades föra talmansklubban vid

en mot samma herrar anställd rättegång; — hans

anhållan, att adeln täcktes med enighet och ordning

behandla detta mål samt -påminna sig, att det är mot
rikels fiender, som mod och vapen skola afkylas; men
alt vänner, bröder och landsmän böra med rena skäl

och saktmodiga föreställningar bemötas. I enlighet

med denna oväld, lät Tessin från riddarhuset såsom
jäfviga bortvisa alla de anklagades närmare slägtin-

gar; och å andra sidan älven sådana personer, hvilka

mot dem egde ännu oafgjorda rättegångar. Men
deremot tillät han Hendiga Utskottets medlemmar,
hvilka varit både åklagare och domare, och hvilkas

utslag nu skulle af ständerna såsom af en högre

domstol pröfvas; — dessa utskottsmedlemmar tillät

han qvarstanna och deltaga i både Öfverläggningar

och domslut; en åtgerd, hvilken då och sedermera

ofta klandrades.

Ofverläggningarna öppnades af Wilhelm Bennct.

J<ig, sade han, är en gammal man, och ber eder,

i unge, lålom oss för Guds skull afsiä med den för-
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der/liga oenigheten och saktmodigt höra hvarandras

shäl! Varningen, bönen var förgäfves. Tvisten blef

så häftig, att dörrar stängdes och värjor drogos.

Tessin sökte lugna sinnena, men fåfängt; ty, berättar

han, krigsbefälet var lik en sjudande gryta, som ej

kunde svalas- Mot rådet yttrade sig förnämligast

Khrenpreuss, Henning Gyllenborg, Lewenhaupt, Rosen,

Stjernstedt, H. J. Wrede, stundom med understöd af

Tessin sjelf. Hland de förnämsta ledarne var ock

Palmstierna, hvilken talade om sin vördnad för de

anklagade, men tillika om riksdagsminnens pligt att

lyda lagen, äfoen då det gäller en fader, hvarföre

han ock, ehuru med blödande hjerla, måste bifalla

utrkoltets förslag. En annan gång gjorde han den

anmärkningen, att, om här församlade riL^ens ständer

kullkastade ulskotfets beslut, så torde sedermera de

stora riki^ens ständer (menigheterna) komma och kull-

kasta värt cge'; det var att betrakta massorna som
principaler öfver ständerna.

För rådsherrarna talade Adlerbeth, Didron, Lillie-

siierna, Wulfvenstierna m. fl. En lagman Hammar-
berg var dock den, som hnfvudsakligast ledde för-

svaret, och hans upplästa betänkande var både ut-

förligt och sakrikt. Vid anställd omröstning öfver en

dithörande formfråga, segrade dock Hattarna med 295
mot 175. Afgörandet af sjelfva hufvudsaken måste

uppskjutas till nästa sittning. Den nuvarande hade

räckt från kl. 8 f. m. till kl. 10 e. m. och dess pro-

tokoll upptager 227 sidor.

Följande dagen var en söndag.

Måndagen derefter, eller den 5 Mars samlades

adeln å nyo, och den förra striden fortgick, likväl

utan att kunna leda lill afgörande slut. Men vid en

äfven denna dag anställd mindre vigtig omröstning

befunnos Hattarna halva 286, Mössorna blott 171

anhängare.

Tredje öfverläggnings-dagen, eller den 6 Mars,

uppträdde Lagercrantz, som förut icke deltagit i tvi-
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sten. Han uppläste nu ett långt betänkande, som
var rigtadt mot den skrift, hans svåger Hammarberg
under öfverläggningen den 3 Mars föredragit. Det

nu af Lagercrantz afgifna betänkandet inneliöil mot
rådsherrarna vida svårare anklagelser än dem, ut-

skottet framkastat, och tillika flere uppgifter och tyd-

ningar, hvilka en närmare granskning finner dels

trugade, dels vrängda, dels helt och hållet osanna.

Gunstiye herrar! sade han. Vore icke min tijslhetsed, så

skulle jag kunna visa eder sä väl beskajjenhelen of de

anklagades fel, såsom ock de svära påföljder och den

obotliga skado, samma fel värt fädernesland redan

ådragit och hädanefter ådraga lär. Han påstod vi-

dare, att flertalet inom rådet hade under åren 1735—
1738 snmsatt sig om en mol rikets bästa slugt an-

laggd och hopfogad plan : — att dessa herrar bliftit

inom Hemliga Utskottet hörda och öfverbevisade, ehuru

de nu i bref till stånden ville göra sig oskyldiga; —
att utskottet haft till sanningens framletande all möda
ospard. Ja, utbrast han, Gud, som hjertan ransakar,

vet bäst, att vi dessa herrars personer icke hatat, utan

älskat, och att vi med största bedröfvelse, ja med tårar,

måst befatta oss nied en sak, från den vi hjertligen

önskat vara befriade. Han påstod tillika, att utskot-

tet tillgripit den mildaste utvägen, och att dessutom
ständerna icke egde rättighet i närvarande mål ändra
utskottets beslut. Ordvexlingen häröfver blef mycket
häftig. Mössorna fordrade alltjemnt, och enligt prin-

cipalatets grundsats, att stånden icke borde ställas

under förmynderskap af sina ombud, medlemmarna
i I/em liga Utskottet; och att stånden således egde

rättighet att, om de ville, upphäfva utskottets af-

sätlnings-beslul, och att omröstnings-propositionen
borde i enlighet härmed uppställas. Men till sist-

nämnde yrkande vägrade Tessin på grund af de
vanliga redan uppräknade skälen, och tillade, att

detta Mössornas förslag vore för rådshcrrarna våd-
ligt; emedan, om det bifolies, torde stånden skärpa
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det af ulskoUet föreslagna straffet; ett svepskäl, som
under täckemanteln af ömhet för rådsherrarna, åsyf-

tade deras fällande; ty man visste nogsamt, att stån-

den troligen skulle nnldra, kanske alldeles uppliäfva

den strail"dom, utskottet fällt. Mössorna sågo emel-

lertid ingen möjlighet att drilVa sin åsigt igenom.

På Hattarnas sida stodo nämligen utom krigsbefälet

och lagercrantzska fritroppen, äfven de många, man
räknade 200 framtidsmän, hvilka hoppades genom
rådsherrarnas afsked vinna, det ena trappsteget efter

det andra, snabbare befordran; likaså de mänga vänner

till hertigen af Holstein, hvilka hoppades på Gyllen-

borgs gamla benägenhet för nämnde furstehus; och

slutligen de många personer, som med den lifligaste

och oegennyttigaste öfvertygelse trodde Sverges ära

och lycka fordra de gamla wrådsherre-gubbarnas»

undanskjutande, för att sålunda bereda lum för en

uppsättning af varmare viljor och manligare mod.

De förra dagarnas omröstningar visade ock Hattarnas

stora öfverlägseniiet. Till följe af dessa omständig-

heter afgåfvo nu Mössornas ledare den förklaring,

att, ehuru de bibehölle sin åsigt oförändrad, ville de

likväl afstå från ytterligare omröstning. Hattarna

hade sålunda segrat, och adelns beslut blef ett bifall

till utskottets, och man tillät sig att i protokollet

insätta, det adeln i enlighet med sitt fuäkomlif/a för-

Iroende till Ucmliga Ulskoltet hade r.enhällelifienn

dess försiar/ hifallit. Rcsiutet togs den 6 Mars. Ett

par dagar derefter inlem nade Lilliestierna ') ett klart

och väl skrilvet utlåtande, som punktvis upptog och

sökte vederlägga de skäl, Lagercrantz anfört; men
Hattarna tiliäto icke dess uppläsande; emedan saken

redan var afgjord. Man ville icke ens låta detsamma

till protokollet bifogas -).

') Arven flerc andra afgåfvosina insagor motdct falladp bpslutet.

*) Dd finnos dock i Fn 1 k enber gsk a samlingen Fol.

1758_17.'?9, s. '291. saml. Sä f sta ho 1 r.i. Fol. RiKsdags-

liandl. S. 17ä7— i74«, i A exemplar, saml flerestäles.
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Inom presteståndet hade mösspartiet stor öfver-

vigt. Man såg fördenskull här samma beräkningar,

som hos adeln, ehuru i omvänd rigtning. Mösspar-

tiet Aille nämligen, att presterna skulle så snart

möjligt fatta sitt heslut, på det deras frikännande

exempel måtte inverka på de andra stånden.- Af
sådan orsak blef målet hos dem föredraget så fort

ske kunde, d. v. s. d. 3 Mars eller samma dag, som
hos adeln. Serenius, bortvisad från utskottet, hade

här i ståndet fritt språk och uppträdde nu som en

skicklig, djerf och orubblig talare för rådsherrarna.

Ingen svenak man, sade han, dömmes ulan atl vara

lagligcn förvunnen, och ed svenskt riksråd bör väl

åtnjuta samma skydd. Man har likväl icke för oss

uppvisat några fel, som hemälde herrar begått. De
hafva ej heller begått några dylika; ty de hafva

alldeles icke brutit emof, utan just åtlydt de före-

skrifter, sista Hemliga Utskottet eftcrlemnat. och till

följe af deras styrelse är rikets belägenhet nu bättre,

än förut. Om de ock skulle i någon mån misstagit

sig, hvorföre är man 1738 så sträng mot dem; ehuru

man 1734 lät grefve Gyllenborg slippa o.flraffad från

bromanska saken. Låtom oss icke öfver detta riks-

möte och öfver oss sjelfva draga ett billigt klander för

vrånghet och orättvisa; ett klander, som sedermera

kommer att i både svenska och utländska häfdaböcker

gvarstå, och hvilket 100 års sedermera öfvad rättvisa

icke skall mägta utplåna. Jag förklarar vid min Gud
och min salighet, att jag målet ej annorlunda begripa

kan, och jag förbehåller mig och mina hemmavarande
medbröder frihet frän allt ansvar för de vidrigheter,

som nu tillämnade rådslag komma att förorsaka.

Prosten Trägårdh meddelade äfvenledes en till rådets

försvar uppsatt skrifvelse. Pä samma sida .stodo bi-

skoparna Scliröder och Papke samt det ojemnlörligt

största flertalet. För moi satta åsigten arbetade för-

nämligast biskoparne Erik och Jakob Benzelius, hvil-

ka, när rådsherrarna åberopade sina samvetens vitt-
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nesbörd, svarade med den anmärkning, att alla tiders

kallare hade pä .samma mil åberopat samma villnes-

b' rd. Benzclierna blelvo mer eller mindre under-

stödda af prostarne Fryxell, Lidius, Rogberg, m. fl.

Men detta parti ville eller vågade ej omedelbar!; yrka

på rådsherrarnas afsättning, utan nöjde sig med att

begära uppskof, som man sade, för att kunna e/ler de

andras förut fållade beslut jemnka. sitt eget och derige-

nom förekomma oenig/tet medborgare emellan. Man förut-

såg nämligen, att prestestånclets flertal skulle ogiila ut-

skottets betänkande och mildra dess afsagda dom, och

Hattarna befarade, att, om detta skedde redan den 3

Mars och förr, än något bland de andra stånden ut-

talat sig, skulle exemplet locka till efterföljd. Eme-
dan Hattarna tillika förutsågo, att adeln skulle tvärt-

om gilla utskottets fällande dom, ville partiet, som
förbemäldt är, att riddarhuset skulle hinna fatta sitt

beslut först och till beräknad inverkan på de andra

stånden. Med sådana planer i hufvudet lyckades det

för Benzelierna att utverka uppskof till d. 5 Mars,

ehuru det nästan eniga presterskapet var till sakens

afgörande redan nu eller d. 3 Mars alldeles färdigt.

Emellertid kunde adeln icke ens d. 5 Mars komma
öfverens om något visst beslut, Benzelierna sökte

fördenskull omigen öfvertala piesteståndet till uppskof;

men rönte dervid både allmänna och häftiga mot-

sägelser, och ståndet beslöt, det saken skulle samma
dag, den 5 Mars, afgöras. Då tillgrepo Hattarna ett

annat medel och framkommo med ett annat förslag;

nämligen, att ståndet borde tills vidare hålla hemlig

utgången af den omröstning, som nu skulle anställas.

Afsigten var, att presteståndets frikännande utslag

icke skulle för de andra stånden blifva bekant och

kunna till efterföljd åberopas. Men afsigten genom-
skådades, och Serenius satte sig emot förslaget.

Denna rältegång, sade han, är viglig och kommer att

utgöra en vändpunkt i var svenska historia. Vi min-

nas, huru adeln år 1600 inledde värt stånd till del-
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lagande i den dödsdom, som dä fälldes öfver ndf/ra

rddsherrar, och i hvilken de andra stånden instämde,

just i förlitande pä preslernas exempel. Den blef då

genast verkställd, och vårt stånd fick ångra sin andel

i blodbadet. Nu kunna vi godtgöra det då begångna

felet. Adeln vill nämligen också denna gång locka

oss till hårda domar mot några rådets medlemmar.

Att blott neka till deltagande i orättvisan är likväl för

våra samveten icke nog. Vi böra dessutom och för

de oskyldigas räddning genast underrätta de andra

stånden om vårt beslut, såsom ett eflerföljansvärdt

exempel af både ömhet och samvetsgrannhct. Men
han talade förgäfves. Benzelierna genonidrefvo sitt

förslag, och ståndet beslöt, att tills vidare hålla den

blifvande omröstningens utgång hemlig. Nu anställ-

des denna omröstning och ntloll så, att 8 ville af-

sätta, men 31 allenast varna de anklagade herrarna.

Dagen derpå, den 6 Mars, kom Lewenhaupt i spetsen

för 24 adelsmän och tillkännagaf riddarhusets då fat-

tade beslut, måhända för att skräinma presterna till

någon förändring; men fåfängt. Gyllenborgska partiet

blef utom sig af vrede och påstod, att under sista

dygnen hade rysska ministern låtit bland presterna

utdela 7000 dukater. Häftigare Hattar talade om att

tvinga de m.otsträfviga svartrockarna, och man och

man emellan blefvo svåra ord vexlade. Från riddar-

huset afgick den 8 Mars en ny beskickning 2f 24
adelsmän, hvilka under anförande af Lewerdiaiipt med
hotande uttryck uppmanade presterna att i enighet,

sannskyldig ujiprigtighet och /örtroende med de andra
stånden ö/verenskomma om, sade man, rikets sanna
nytta och lagens sanna bestånd. Presterna vidhöllo

dock det en gång fattade beslutet.

Att bönderna skulle i detsamma instämma, kun-

de med visshet förutses.

Hattarnas enda hopp hvilade således äfven denna

gång på borgareståndet. För detsammas vinnande

hade ock alla slags medel blifvit använda; lysande
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löften, rika mutor och stora gästabud, l)land annat

också omigen anställda på Kiermnns ocli Plomgrens
i hamnen liggande fartyg. Gästerna medförde lager-

qvistar, hvilka derute sattes på hattarna, som det

säges, under välsignelser af en bland ligans bisko-

par och under gäckeri öfver mösspartiet. Måhända
var det vid något sådant tillfälle, som följande då ofta

hörda vers nedskrefs:

Så grönska, ädla hatt, med blomstrand' lager siradl

Din värda frrjd sl<a!l bli af efterverlden firad.

Det oförskräclita nit. vårt sålda Sverge rönt,

Gör att ditt dyra namn af himlens hand blir krönt.

Fortsättningen af och svaret på dessa verser voro

så plumpa, att vi ej kunna upprepa dem. Tillika

blef borgar-ståndets' mössparti försvaq^adt derigenom,

att tvänne dess medlemmar hade för tillfället rest

till landet, och att tvänne andra hade mot Horns råd

blifvit befordrade till högre sysslor, hvarför Hattarna

togo sig anledning att utesluta dem ur ståndets sam-
manträden. Med tillhjelp af talemannen Aulajvill,

lyckades ock Hattarna att få målets handläggning

uppskjuten, tills adeln hunnit föregå med exemplet

af fällande domslut. J)å först öppnades inom borgare-

ståndet den afgörande striden. Men oaktadt ofvan-

bemälta förhållanden var mösspartiet ganska starkt,

och dess talan fördes af en Backman, Cervin, Mett,

och i synnerhet af en HofTmeister, ombud för Kri-

stianstad och Cimbritshamn. A andra sidan stodo

Hoilsten, Kierman, Plomgren, Renhorn, Rydelius, Sa-

lin, och talmannen Aulaivill. Plomgren gick mycket
långt. Han påstod till och med, att de anklagade

fem riksrädernas brott varit lika stort som Maurits

Vellingks; hans, som velat i hemlighet bortpanta åt

utländningen rikets landskap '). Striden blef häftig

och tycktes hota med en för Hattarna olycklig ut-

'] 31. ,S2—S6, 1S6— 162.
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gång, hvarföre de också här sökte och lyckades ut-

verka än en dags up])skof. Mellantiden hief af båda

partierna använd till lilliga bearbetningar, hvarvid dock

Hattarna fingo mer och mer öfvervigt, till följe dels

af egen drift och djerfhet, dels af mösspartiets fel.

Rysska ministern var nämligen nog oförsigtig att just

i samma dagar lyfta GOOO dukater, hvilka han hade

i riksbanken insatta. Hattarna skaffade sig ämbets-

intyg häröfver och företedde det öfverallt, såsom be-

vis på utdelning af rysska mutor. En borgare,

hörande i ill hattpartiet, framlade ock en sedel på

1,500 d. s. m., hvilken han påstod vara honom från

rysska sidan till bestickning öfverskickad. Sådana

uppgifter måste hos många medföra beräknad verkan.

Platsen utanför borgrarnas samlingsrum var derjemnte

hela tiden uppfylld af adelsmän, bhirockar. som man
kallade dem, hvilka sökte inverka på ståndets kom-
mande och gående ledamöter; Mössorna blefvo näm-
ligen helsade med hot och oqvädinsord. Hattarna der-

eniot med handklappningar, kyssar, omfamningar, och

med hedersnamnen af redlige män och fos^terlands-

mnner: så djerft, så häftigt gick man till väga. Och
likväl, när målet blef den 8 Mars omigen föredraget,

tycktes segern omigen luta till Mössornas sida. Men
då skyndade Plomgren till riddarhuset och lät utkalla

Lewenhaupt och Palmstierna samt förutsade dem
planens misslyckande, så framt ej en stark beskick-

ning från adeln sändes till borgerskapet för att ned-

slå Mössornas och stärka Hattarnas mod. Åter in-

kommen i riddarhussalen, föreslog Palmstierna, det

ståndet borde genast afTärda några sina ledamö-

ter, för att öfvertala presterna till ändradt beslut

och de andra stånden till instämmande, i hvad ut-

skottet och adeln hade »^(7/ riketa hästfot föreslagit.

Detta besvarades med mänga och höga ;V/-rop, och

en mängd herrar af hattpartiet sprungo fram och

anmälde sig sjellva till deltagare och Lewenhaupt till

ordförande i nämnde beskickning. Mösspartiet ropade
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väl nej! men förgäfves, och det tycktes som Hattar-

na ätnnade utan val eller fullmagt anträda nämnde
vandring. Då ändtligen lyckades Hammarberg att få

ljud. Han föreställde, huru oaiuländiyl det vore, om
det ena slåndel sökte påtvinga del andra sin mening,

och han ogillade ä egna och mänga Liktänkande stånds-

bröders vägnar hela beskickningen. När Hattarna

åberopade sitt flertal, begärde han omröstning och

tillade, att, m /rami motpartiet ville på nu försökta

säti anträda sin vandring, skulle också han i spetsen

för lika många adelsmän af andra sidan följa efter

och för medstånden tillkännagifva, huru den förra

beskickningen icke vore lagt igen beslutad, utan tvärtom

af halfca riddurhusel ogillad. J)å sprungo många af

Hattarna upp och ropade till hvarandra: Pro patria

el libertate ') mol en hvar, som vill hindra oss! An-
dra tillade: låfom oss rensa riddarhusct! eller ock:

ut genom fönstret med honom! En hop fänrikar och

löjtnanter, deribland Björnberg, Boije, Stierneld och

De Laval drogo på värjorna samt sprungo fram till

Hammarberg och stötte honom med knutna händer

för bröstet, frågande, om han ville inskränka deras

frihet? Vid detta uppträde såg man flere personer

lemna salen, och andra ställa sig i flockar med ryg-

garna mot väggen, beredda att försvara sina iif. Må-
hända hade eit blodbad uppstått, om ej en bland

Mössorfia, gamla general Henrik VVrangel, framsprun-

git bland Hattarna och med sin starka stämma ropat:

häll litet bröder! lätom oss vela, om i viljen bataljera

eller deliherera -)/ Förr skolen i pä sfället fä hugga
mig i stycken, än vi låta oss någon oförrätt öfvergå.

Men kommen ihåg, att vi alla äro bröder, samt sven-

ske, och ej polske adelsmän! Derpä, vänd till Lewen-
haupt, bad han denne besinna sitt förehafvande och

dess följder. Lewenhaupt sökte då lugna sina parti-

') För fäderneslandel och för fribelen!

'J Slåss eller öfveriiigpa

.
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vänner och icke utan framgång, hvartill äfven Tessins

ankomst bidrog. Till följe af illamående ') hade denne

för dagen lemnat landtmarskalks-klnbban åt Ungern

v. Sternberg. När oväsendet icke lät styra sig, skic-

kades bud efter Tessin, hvilken genast, klädd i natt-

rock, som han var, skyndade in i salen och bidrog

till bullrets stillande; hvilket numera gick sä mycket

lättare, som många bland mösspartiet, dels i känsla

af sin underlägsenhet, dels i harm öfver Hattarnas

beteende, drogo sig utan motstånd tillbaka. Ehuru,

som det tyckes, hvarken af landtmarskalken föresla-

gen eller af riddarhuset behörigen vald, afgick nu

med Lewenhanpt till ordförande bemälte sjeifskapade

beskickning -). Den besökte först presterna, såsom
förbemäldt är, sedermera ock borgare- och bonde-

stånden, i afsigt att skrämma eller beveka dem till

instämmande i adelns åsigter. Dess ankomst och ord

tillsammans med alla de öfriga medel, partiet begag-

nat, frambragte ändtligen hos borgrarna den verkan, man
velat frambringa. Vid slutligen anställd omröstning blef

med 45 röster mot 26 utskottets förslag gilladt; men,
i anseende till ijrågnvarande rådshermrs trogna

och långliga tjensler. ville borgareståndet lemna
Ihnnliga Ulskotlef frihet att tillse, om ej lindrigare

utväg kunde användas. Några bland ståndets finska

medlemmar, Wechter och Pipping, allemnade ock

sina insagor mot det fällande beslutet.

Bönderna återstodo. Enhvar visste, att oaktadt

alla bearbetningar, skulle deras stånd förena sig med
presternas. Hattarna rufvade fördenskull på eti plan

att utestänga dem från all slags handläggning af

ifrågavarande mål. Skälet skulle vara, att, emedan i

frågor om riksråd bondeståndet icke deltog i tillsätt-

ning, borde det ej heller deltaga i afsättning. Det

') Lynars berättelse, det handskrifna exemplaret i Linkö-
ping, säger, alt sjukdomen var endast låtsad.

^ Somliga säga 40, andra 24 man stark.
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hände ock, att ledamöter af bondeståndet blefvo på

öppen gata af hetsiga Hattar angripna med hårda ord

och hotelser ^). Det ena som det andra väckte mycken
ovilja. Bönderna läto förstå, att rådaherrarna vore

fuUmäglige lika så väl ät den}, som ål de andra slän-

den, och de hotade till och med att resa hem och

sålunda sönderbryta riksdagen, hvarföre ock nämnde
utestängnings-förslag måste ölvergifvas. Deremot lyc-

kades man fä mälecs föredragande uppskjutet, tills

underrättelse anländt om adelns fällande beslut. Men
dagen derpä eller den 7 Mars kom ock från prester-

skapet en beskickning, som underrättade om detta

sednares mildare åsigter, och hvars ordförande, biskop

Schröder, dervid tillade: målet är i sanning högt och

vigligl. Tårarna sitta oss i Ögonen. Vi kunna ej

vter än bedja Gud bevara värt arma land och upprätt-

hålla enigheten bland dess innebyggare! Efter prester-

nas bortgång, uppmanade taiemannen, Olof Håkansson,

sina ståndsbröder, alt hafva Gud i samvetet; hvarpå han

framställde omröstnings-frågan, nämligen: om bonde-

ståndet gillade riddarhusets eller presleståndets ut-

slag? Högt och enhälligt svarades: vi förblifva rid

presleståndets mening. Man beslöt dock att tills

vidare hålla sakens utgång hemlig. Dagen derpä,

eller den 8 Mars, kom den ofta omtalade beskick-

ningen från riddarhuset, hvilken skulle förmr. ståndet

att instämma i adelns beslut. Bönderna voro dock

obevekliga. Den 10 Mars och när deras ifrågava-

rande protokoll skulle fastställas, anlände från borg-

rarna en beskickning, som meddelade dessas fällande

protokoll jemnte uppmaning till likartadt beslut. I

följe häraf tyckas ^j bönderna hafva inlåtit sig i nya

') Eniigl del handskrifna exemplar af Lynars relation, som
finnes i Linköpings bibliotek, biel' Hemliga Utskottets

skrift icke ens meddelad al bondeståndet (?).

') De biltills bekanta kiillornas uppgifter om ärendets be-

bandling i bondeståndet äro sä spridda ocb osammanhun-
gande. att på dem icke kan grundas någon utförlig och

fuilt lilirörlillig rramställning.
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öfveriäggningar, under hvilka rådsherrarna försvarades

i synnerhet af en Otto Olofsson i Saxhyttan, under-

stödd af en Erik Larsson Iran Westmanland, hvilken

sednare bland annat sade: Saloruons son. Rehabeam.

gick ifrån de gamlaa rad ock btef derfuve af Her-

ran öfcergifcen. Gud läte ej rikels ständer råka i

samma olycka! Man tycks hafva anställt en ny om-
röstning, dock med samma utslag som den förra.

När protokollet två dagar derefter skulle fastställas,

hade sekreteraren, Jakob Troilius '), detsamma uppsatt

i så konstigt invecklade ordalag, att det vid första

genomläsningen tycktes gilla presternas. men i sjelfva

verket gillade adelns beslut. Förhållandet blef dock

anmärkt, och protokollet i enlighet med bondeståndets

mening omskrifvet och fastställdt.

Således stodo nu två stånd mot två, adel och

borgare å ena mot prester och bönder å andra sidan.

DE ANKLACiADE RADSHERRARNAS AFSKED OCH RIKS-

DAGENS SLLT.

Allmänt kända voro, som berättadt är, ifråga-

varande rådsherrars oegennytta och förtjenster. De
ofvan beskrifna många och klandervärda åtgerder,

som Gyllenborg och hans vänner hade till fällande af

sådana min tillåtit sig, förorsakade alltså mycken
ovilja. P"lere anseddare personer, hvilka vid riks-

mötets början ställt sig på Hattarnas sida, blefvo

med dessa sina nya vänners uppförande mer och

mer missnöjda. Så gick det t. ex. med generalerna

Diiring, Fuchs och Spens samt med den lärde hä-

radshöfding Abrahamsson ; och livad märkvärdigast var,

'j En motpartiets skrift säger, alt han var spelare och hade
af Gyllenborg bekommit penninpe-undersiöd. Enligt en

annan berättelse har han, ehuru fåfängt, sökt, enligt Hat-
tarnas plan, forma bönderna alt afstä från allt dellagande

i delta mål.
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äfven med den mot Horn tillförene mycket fiendt-

lige Sam. Akerhiolm. Hos Mössorna var naturligt-

vis harmen än större. Många bland dem drogo

sig väl undan till landets eller tystnadens overk-

samhet; men andra blefvo öfver de s. k. Hättebrö-

dernas våldsamheter förbittrade ända derhän, att fråga

om öppet motstånd väcktes. Man säger, att bonde-

ståndets taloman lofvat Fredrik härar af väpnad all-

moge; — att man uppmanat honom för tillställande

af sådana rörelser begifva sig till Dalarna; — att

prest- och bonde-stånden erbjudit sig resa hem och

dymedelst sönderbryta riksdagen och tvinga till sam-
mankallande af en ny '). A andra sidan ville äfven

Gyllenborg och Irans parti våga det yttersta, för att

begagna den nu ändtligen framskymtande möjligheten

att genomdrifva sina länge närda önskningar. Emedan
på ofvanbeskrifna sätt de flesta Mössorna och flere

bland de sansade Hattarna dragit sig tillbaka, såg man
återstoden eller kärntroppen af sistnämnde parti rusa

fram med en djerfhet och ett öfvermod, som verkligen

kunnat drifva motständarne till förtviflan och våldsam-

heter, i fall nämligen någon passande anförare framstått.

Men de utmärktaste inom mösspartiet, nämligen de

anklagade rådsherrarna, voro dels äldre, dels fredligt

sinnade män, de der undveko ytterligheter och inga-

lunda ville blottställa fäderneslandet för da olyckor,

kanske ej heller sig sjelfva för de vådor, ett längre

och våldsamt motstånd skulle föranleda. Måhända
de ock fruktade, att anses halva blott af personliga

beräkningar och egennytta fortsatt den älven för foster-

landet vådliga striden. Alltnog! De beslöto gifva vika

och sjelfmant begära afsked. Aftonen förr, än detta

skulle ske, uppvaktade; de konungen och tillkänna-

gäfvo nämnde sitt beslut samt anhöllo, det han måtte

vid sjelfva afskedstagandet låta i rådsprotokollet in-

flyta några gillande ord om det sätt, hvarpå de för-

') Danska min. br d. 20 Mars 1739.
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valtat sina ämbeten; likasom Ulrika Eleonora gjorde,

när Arvid Horn anhöll on?. sitt entledigande. Konun-

gen lofvade så göra, men beslöt sedermera och på

inrådan af Lagerberg att icke afgifva någon dyiik

förklaring; emedan den kunde betraktas som en in-

blandning i ständernas domsrätt, ett klandrande af

dessas utslag. Dagen derpå, den 12 Mars, inlemnade

rådsherrarna sina afskedsansökningar, i hvilka de be-

dyrade sig hafva efter ed och samvete sökt fädernes-

landets bästa; men att de droge sig frivilligt tillbaka,

häldre än att underhålla en oenighet, som kunde

blifva för samma fädernesland skadlig. Fredrik lät

deras afsägelse-skrifter genast skickas till ständerna.

Hos dessa blef saken numera snart afgjord. Mössor-

nas i allmänhet äldre och. fredälskande medlemmar
hade af fruktan, missnöje eller förtviflan mer och mer
dragit sig tillbaka, hvarigenom Hattarnas öfvervigt

stundeligen ökats. Sedan nu älven rädsherrarna sjelfva

gifvit efter, upplöstes det parti, som ville åt stånden

förbehålla slutliga domsrätten i dessa mål. Ofverlägg-

ningarna slutades fördenskull så, att berörde doms-
rätt skulle anses vara af adel, borgare och bönder ')

öfverlemnad åt Hemliga Utskottet.

Således hade ändtligen Hattarnas önskningar och

planer gått i fullbordan; och utskottets domslut blef

oll, emedan rådsherravnas afskedsansökun kommit
så sent, all den till eniykelens bibehåUande icke

bidragil; och emedan borgare- och bondeståndens
yllranden icke gåfvo någon skälig anledning all ändra
ulskollels furslag ; alltså blef deIla sladfäsladl och de

anklagade rådsherrarna sålunda från sina ämbeten
entledigade, och delta sistnämnde tillfölje, icke afegen

begäran derom. vlan af ulskollels dom; dock med bibe-

hållande af riksråds-lille I och tärdigkel och med ett ål

livar bland dem gifvet årsunderliäll nf 4000 d. s. m.

') Huru en sådan tolkning af bondesländels beslut blef

åviigabragl, är o*s obekant.

FryxeUs Ber. XXXIV. H
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De flesta ämbetsmännen i kansli-kollegium voro

anhängare af Mössornas parti. En bland dem, Arcken-

holtz, Iiade redan på sätt, berättadt är, blifvit aflägs-

nad. Afven från de andra ville man befria sig. Några
Hattar botade till och med, att von Kochen och

Nerés, de mest kraftiga och pålitliga stöden för Horn
och för hans planer, borde mista hufvudet. Men när

dessa sjelfmant begärde afsked, fann motpartiet bäst

att med deras entledigande åtnöjas. Det berättas

ock, att Gyllenborg och hans vänner ämnade i början

likaledes afskeda flere till mösspartiet hörande lands-

höfdingar och öfverstar; men att förslaget afböjdes

genom franska sändebudet, som fruktade, att man
sålunda skulle möjligtvis drifva motståndarne till för-

tviflan och till uppror.

Riksdagens återstående veckor tillbragtes med de

åtgerdor och omflyttningar, till hvilka statshvälfningen

gaf anledning '). Sista dagen och när Tessin nedlade

landtmarskalks-stafven, höll han till adeln ett vackert

afskedstal, och uppmanade en hvar, som ville göra

anmärkningar mot hans uppförande, att sådana nu
genast framställa, och nSr ingen anmälde sig, fort-

satte han talet och slutade med de orden: viilt vittne

nr i himmclen och den miy känner hor i höjden.

Från riddarhuset åkte han omedelbart till kyrkan

och aflade der skriftermål och mottog aflösning, ett

par dagar derefter likaledes nattvarden -). I hans

till efterverlden qvarlemnade uppsatser läses: jaff

finner från riksdagen 17S8, ära vare Gvd! ej det

minsta, som mitt samvete sårar. Alfa saker biefvo

dä med all anständighet (!) ^) vårdade. De afsatfa

riksråden blcfvo aldrig af 'mig förföljda, hvilkel

jag inför Gud bedyrar. Men skylle de sig .tjelfva.

') Se härom nästa del.

') Enligt det exemplar af Lynars relation, som finnes i

Linköpings bibliot. — samt Danska min. br. d. 1 (12)

Maj 17.^9.

') Pecence.
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som ej böjt hufvudel för stormen, hvilket råd jag

dem till tcedrägtens stillande gifvil o. s. v.

Hattarna triumferade högt. En deras segersång

omtalade, huru de stolta kämpar hade efter elfva må-
naders '] strid lyckas befria stolts Svilhiod,

»Som kronan bland jungfrur bär.»

och hvarje strof slutade med orden:

»Men hallen dr krönt med lager och seger oeh ära» ')•

Vi minnas, huru Karl den elfte med höga äm-
beten samt med grefve- orh friherre-kroiior belönade

dem, som kraftigast hjeipte honom att genomdrifva

både enväldet och de någon gång orättvisa reduktions-

åtgerderna •"'). Pä samma sätt blefvo nu hattpartiets

driftigaste anhängare belönade. Redan under loppet

af 1739 upphöjdes Karl (ivlienborg till kansli-presi-

dent, Tessin til! svenskt sändebud i Paris, Palmstierna

till samma plats i Köpenhamn och Ehrenpreuss,

Löwen, Rosen, Kar! Sparre och Sam. Akerhielm till

riksråd,— och under de närmast följande åren Lewen-
haupt till general-löjtnant med utsigt till öfverbefäl

vid det väntade rysska kriget, bröderna Benzelius till

erkebiskopar, den ene efter den andre, Lagercrantz

till öfverste med eget regemente, Stiernstedt till först

öfverste-löjtnant och sedermera landshöfVJing, Björnberg

och De la Val till kaptener; de obetydligare personer-

nas öden att förtiga. Jernverks- och manufaktur-egare

blefvo gynnade och belönade med icke obetydliga fördelar.

Det besegrade partiets harm gaf sig luft i en

mängd verser och smygskrifter, stundom nidskrifter.

') RiliSfiafipn 1738 och 17."9 varade i'olfva månader.

) I Daliiis Vilterhets-arbeten 4:o Randet VIII s. 'i.^^G finnes

en »Kämpavisa», i hvilkcn ungefär samma ord förekom-

ma; men hvars forlsiiltning, som är skrifven 1742

eller 174.1, gäckar haltparliels hjollar, deras öfvermod

1739, och det snöpliga säu, hvarpä kriget 1741 och

1742 fördes. v

') IG. 2:a uppl. s. 171. BS. 2:a uppl. s. 599.
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Största förbittringen visade sig mot Tessin. En stor

mängd personer afgudade väl den snillrike mannen. Men
Mössorna påstodo, att han med skådespelarens konst

och vältalarens ord hycklat ömhet för de anklagade och
kärlek till ordning och rättvisa, under det han i sjelfva

verket använde sin magt, sitt snille och sin fyndighet

till de anklagades fällande, och det ofta genom medel,

som iijgahinda öfverensstämde med billighet och rätt-

visa^). Missnöje med det hela lät sig förnimmas inom
alla samhällsklasser. Under högtidligheterna vid riks-

dagens afslutande ådagalade Ulrika Eleonora sådana sina

tänkesätt, och det öppet. Dessutom, och emedan tale-

mannen Olof Håkansson bidragit till den ihärdighet,

med hvilken bondeståndet försvarade Horns parti, gaf

hon tillkänna sin önskan att fä lemna honom något

vedermäle af bifall och tacksamhet. Håkansson der-

om underrättad, bad, att vedermälet måtte i stället

föräras ät hans sockenkyrka -j, hvilken äfven fick

mottaga fyra vackra mess-skrndar. — När beslutet

om rådsherrarnas afsättande skulle af erkebiskop

Steuchius underskrifvas, lät denne i dagens protokoll

inrycka och tillkännagifva, att det var med mycken
sorg och beclröfvelse, han under samma sknfvelse
tecknade sitt namn, och att han i sakens utgång

icke Ilade någon skuld, och ville för dess följder

icke liafca något ansvar. Presteståndet aflät tillika

den förklaring, att det ingalunda ville slå till-boks

för de olägenheter, som af den fällda domen skulle

föranledas ^].

') Danska min. b r. Febr. 47.^9 säga dock, att Tessin till

följe af sin djupa skuldsäUning m. m. blef af sina parti-

vänner ocli i synneihel af Lewcnhaupt tvungen till olag-

liga och hårdhändia åtgerdcr, hvilka han ogillade och till

och med under tårar beklagade.

") Lösen, belägen bredvid Karlskrona.

») Danska min. br. d. 18 (29) Maj 1739 berättar, att

några bland adeln vägrade ^niderskrifva riksdags-beslutet,

— att HaUarna hotade i sådant fall låta inför menig-
heterna utropa dem som landsförrädare, — att de miss-
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Vi hafva nu slutat berättelsen ') om det sätt,

hvarpå man ändtligen lyckades att från ledningen af

Sverges angelägenheter aflägsna Arvid Horn och hans

vänner. Huru denna ledning sedermera öfvergick till

Gyllenborg och hans parti, och med hvad följder; —
detta hör till sednare delar af fäderneslandets historia

att förtälja.

ALLMÄNNA. ANMÄRKNINGAR OM STATSHVÄLFNINGEN
1759.

Riksdagen 1738— 1739 utgör i frihetstidens histo-

ria en mycket vigtig vändpunkt; nämligen regeringens

öfvergång från Mössornas till Hallarnas icke iDlott

personer utan ock grundsatser; — från de förras be-

mödande att bibehålla freden, betala riksskulden samt
upphjelpa landets naturliga näringar; — till de sed-

nöjda dä visserligen skrefvo under, dock med de tiliaggda

orden: »på viddersknpels och adelns befallning»; —
men att Hattarna utstiöko dessa ord. — I del pä riks-

arkivet förvarade riksdags-beslutet finnes likväl intet spår

efter dylika gjorda eller ulstrukna tilliigg. Således är

antingen berättelsen derom ogrundad, eller ock har man
på ett nytt exemplar åvägabragt nya och ovillkorliga

namnteckningar.

') Danska, Franska och östterr. min. hr. samt Rå-
dels, Adelns, Prcsle- och Borgare-ståndens
samt Hemliga Utskottets prot., allt för ifrågava-

rande tid. — Upps. Di bl. Nordin. Fol. 187. ifscpt.

Tom. 2. s=^mt Fol. S och 6. — Rosenhan. Fol. IS, 19. —
Skokloster. Misc. Tom. 17. — Kgl. Ribl. Berättelse

om riksdagen 17.i8— 17.'59 af G. Bonde. — Falkenberg-
ska ark. på Brokind. Sv. Manuscripter. Fol. 5, saml ett

annat folioband, rubriceradi 1758— 17.'59. — Särstaholm.
Riksdngshandl. Fol. «J. 17*>7— 1748. — Linköpings
Bibliotek. Historiska Handl. m. in. 4:o Lynars relation

em riksdagen 17,'58 och 17.'^9, utTörligare än det exemplar,

som är tryckt i Lynars Staatsschriften.
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nares sträfvrtnd \ utomlands efter krigsära, landvin-

ningar och ökadt inflytande, och inomlands efter stor-

artade manufaktur- och handels-företag.

Att nämnde statshvälfning kunde genomdrifvas,

orsakerna dertill äro att söka i många och många-
handa förhållanden; — i altmänhcl i hela svenska

folkets ovana vid och omognad för parlamentariskt

samhällsskick, och derjemnte i borgare- och i syn-

nerhet bondeståndets okunnighet och låga bildnings-

grad '); — och serskildl med hänsyn till mössparHet,

i konungens vankelmod, slapphet och fruktan för

anklagelser rörande fröken Taube; — i Arvid Horns

höga ålder och försvagade krafter; — i mösspartiets

brist på tjenlig person att efter honom öfvertaga

ledningen; — i samma partis förlitande på rättvis

sak och på rättvisa ständer; samt med hänsyn

till Haltania. i det djerfva, inga medel skyende sätt,

hvarmed deras ledare gingo till väga, och i den slug-

het, hvarmed de beräknade, det mästerskap, hvarmed

de begagnade icke blott modets och fosterlands-kär-

lekens, utan ock öfvermodets samt äro-, krigs-, hämnd-

och vinnings-lystnadens förmåga att hänföra inenni-

skorna, hela folk lika väl som enskilda personer.

Horn deremot hade icke fästat nog vigt vid dessa

lidelser, ej heller vid följderna af det glödande ryss-

hat, man lyckats ingifva allmänheten. I trots af det

sednare afslöt han år 1735 det omtalade rysska för-

bundet; ty han hoppades, det rättvisans, klokhetens

och egennyttans förenade stämmor skulle öfverrösta

lidelserna. Men han misstog sig; och nämnde åtgerd,

hvilken sårade folkels ömtåligaste känsla, blef just

den, som mer än någonting annat bidrog till hans

slutliga fall. En vigtig orsak dertill låg äfven i då

gällande statsförfattning, hvilken icke uppställt någon

lugnande och återhållande myndighet, nog stark att

motstå vindkasten af folkviljans tillfälliga uppbrus-

') 3». 53—SS.
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ningar '); — likaså i riddarhusets sammansättning,

genom hvilken afgörande magten derstädes lemnades

i händerna på ett flertal, som icke var tillräckligen

befästadt mot ofvannänmde lidelser -); — ett flertal,

hvars äfveutyrliga och oroliga åsigter fingo betydligt

understöd af den mängd nedflyttade officerare, som
iunnos icke blott inom riddarhuset utan ock -kring-

spridda i alla landsorter, och hvilka till följe af läng-

tan efter sold och befordran ropade på krig och för-

dömde Horns fredliga statskonst •^). Mycket verkade

ock bristen på tryckfrihet samt inrättningen och miss-

bruket af det Hemliga Utskottet med sina utbildningar,

genom hvilka omständigheter statsärenderna insveptes

i mörker, och oärlighetens män fingo ett lätt och ofta

begagnadt medel att missleda både folkombuden och

folket. Allt detta oaktadt, skulle dock äfven vid riks-

dagen 1738 Horn måhända gått med seger ur striden,

sä framt icke, som berättadt är, hofvets förhastade

inblandning i landtmarskalks-valet hade åt Hattarna

gifvit ett tillfälligt öfvertag *), som dessa fintligt och

raskt begagnade för att, medan det räckte, tillsätta

både landtmarskalk och ledamöter i Hemliga Utskottet,

genom hvilka åtgerder de sedermera fingo mycket
lättare att leda riksdags-ärenderna efter sina åsigter,

och ofta i rak strid mot dem, som hystes af flertalet

bland sjelfva riksdagsmännen.

Ett närmare betraktande af dessa uppträden

alstrar många och olika känslor; en tacksam vördnad

för de anklagade herrarna, i hvilkas förvaltning icke

ens deras ifriga motståndare och afundsmän kunde
upptäcka några större fel än dem, hvilka vi sett åbe-

ropade; — en med ovilja blandad förvåning öfver den

obetänksamhet, den otacksamhet, till hvilka en betyd-

lig del af folkombuden gjorde sig genom det fällande

') aa. 45.
•'') 33. 37—44.
') 33. 58—172.
») Sid. 117.
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utslaget skyldig; — och till sist en verklig vedervilja

mot hattpartiets ledare, hvilka hade hjerta att afsätta

en så välgörande styrelse, panna att framträda med
så lumpna skäl och samvete att begagna så förakt-

liga konstgrepp. Man vet ej, hvilketdera bör mest
ogillas, målet eller medlen. Det hela var en motbju-
dande sammansättning af egennytta, oärlighet, öfver-

mod och lättsinne.

Stundom anträffas personer, rikt utrustade med
snille, med tal- eller skriftställare-förmåga, med slug-

het och mod, med kraft och tilltagsenhet; men hvilka

sakna den sans, den klarhet, den samvetsgranna rätt-

rådighet, utan hvilka stora ting aldrig kunna uträttas,

varaktigt bestånd aldrig vinnas; — personer, hvilka,

oaktadt sina i många fall lysande själsförmögenheter,

dock ofta nog villseledas af inbillningskraftens sjelf-

bedrägeri eller af egenkärlekens öfvermod eller af

egennyttans lockelser eller af det onda samvetets oro

och vankelmod; — personer, hvilkas åtgerder derföre

icke sällan sakna den aktnings-bjudande prägeln af be-

sinning och sammanhang, af ärlighet och rättvisa. —
Olyckligt det samhälle, litet eller stort, inom hvilket

de mest framstående följaktligen ock de styrande

medlemmarna äro af sådan beskaffenhet! Snart och

till följe af själsfrändskapens magt samlas kring dem
och framdragas af dem en ny uppsättning liksinnade

personer och dessutom skaror af dels vanliga lyck-

sökare, dels kortsynta beundrare; hvaremot allvarets,

besinningens och rättrådighetens män blifva af ömse-
sidig motvilja hållna på afstånd. Följderna kunna
anas. Liksom för mannen, så gäller ock för staten

det gamla ordspråket: ärligt varar längst.

Det var Sverges olycka, att vid nämnde tid fram-

stodo nästan på en gång trenne män af besagde ly-

sande, men derjemnte vådliga egenskaper; nämligen

Karl Gyllenborg, Daniel Niklas v. Höpken och Karl

Gustaf Tcssin. Man såg ock, huru kring dem bildade

sig en af nyssnämnda brokiga beståndsdelar samman-
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satt tropp. Vi hafva redan lärt känna dess förnäm-

sta medlemmar. Sverges styrelse, lemnad i sädana

händer, kunde ej Mifva lycklig och blef det ej heller.

Följderna stannade icke inom den närmaste be-

dröfliga framtiden af åren 1739—1743. De till väl-

de komna partiledarne sökte naturligtvis att till kam-
rater och efterträdare framdraga med sig liksinnade

personer, hvilka efter de förras bortgång mer eller

mindre följde samma åsigter och begagnade samma
medel. Också har Sverges regering under tiden af Hat-

tarnas välde, åtminstone intill 1751, bibehållit mycket
af partiets anda och handlingssätt; ingendera till lycka,

hvarken för svenska staten eller för svenska friheten.

Ej heller för svenska folket. Det medel, gyllen-

borgska partiet under en lång tid af år esomoftast

använde för att vinna och bibehålla magten, — detta

medel var, att med ärans och fosterlandskärlekens

ord på läpparna, uppegga flere mensklighetens oädlare

lidelser; å ena sidan egenkärlek, öfvermod och na-

tional-skryt; å den andra hat samt lystnad efter hämnd
och eröfringar; ä den tredje fikandet efter mutor och

efter obilliga monopolier och deraf brådhastigt växande

näringsvinst; och å den fjerde förakt för den stilla men
till säker förkofran ledande verksamheten. Att under

en längre följd af år svenska folkets tänkesätt blifvit

i sådan rigtning bearbetadt, och att man under hela

tiden hade för sina ögon en regering, som följde så-

dana grundsatser och använde sådana' medel; — detta

kunde omöjligen verka välgörande på folklynnet.

Vi hafva här, likasom mångenstädes, nedskrifvit

svåra beskyllningar mot hattpartiet '). Vi äro dock

') 1 not. 1 sid. 213 äro anförda de källor, de samtidiga skrifter,

på hvilUa, utom tryckta uppsatser, vår teckning nr grundad.
Nämnas bör dock, att inom fäderneslandet finnas ivänne,
om ej flere. handskrift-samlingar, nämligen den gyllen-
borgska. förut förvarad \n\ Oliveliäll. och den fersenska,

förvarad på Ljun^, hvilka troligtvis innehålla handlingar^
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långt ifrån att förneka den sanningen, att bland dess

åsigter och planer fanns mycket, som förtjenade upp-

märksamhet, aktning och efterföljd; — likaså, att

bland dess medlemmar fanns nu och hela tiden bortåt

en stor skara män, som leddes af den varmaste

fosterlandskärlek, af det oegennyttigaste nit och af

den redligaste tro på partiets grundsatser; — perso-

ner, som hänfördes vid tanken pä de kransar af snil-

lets och segrarnas lager eller af medborgerlighetens

eklöf, hvilka Iramhöllos för blickarna. Likaledes äro

vi långt ifrån att förneka den sanningen, att äfven

inom motsatta partiet fanns i åsigterna en viss en-

sidighet och inskränkning, och hos personerna mycket
lycksökeri, oärlighet och egennytta, och att Mössorna
hafva genom mottagande af utländskt guld förnedrat

sig måhända lika djupt som Hattarna. Men, om man
betraktar det hela af bådas uppförande, åtminstone under
här ifrågavarande tiderymd, så befinnas Mössorna, i

afseende på så väl sans och klokhet, som heder och
ärlighet, stå betydligt öfver Hattarna. Det kunde ej vara

annorlunda. Man jemnföre personligheterna, de förras

ledare Horn, Bonde, IJielke och Diiben, med de sednares

Gyllenborg, Höpken, Lewenhaupt, Sparre och Tessin.

Sällan har någon i Sverge inträffad händelse

ådragit sig de europeiska statsmännens uppmärksam-
het till så hög grad. som nu beskrifne riksdag. Vi

känna ej mindre än sju ') af utländningar, mest

nedskrifna i hattpartiets anda och anförande åtskilligt

till dess försvar. Oaktadt flere under de förflutna åren

upprei)ade t)emödap.den hafva vi icke lyckats erhålla till-

träde till någon bland dessa tvänne samlingar, och vår

ensidighet mot Hattarna, om någon sådan företinnes, har
alltså varit i ty fall ofrivillig. Vi fästa läsarens upp-
märksamhet härvid. Ty när en gäng nämnde arkiv för

begagnande öppnas, torde många vigliga rättelser komma
derna lids historia till godo.

') Nämligen
i:o Af grefve R. Fr. v. Lynar, då varande dansk mi-

nister i Stockholm, en skrift kallad: Reflexions smt la
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främmande sändebud, uppsatta beskrifningar om dess

tilldragelser och följder; oberäknadt de bref, samma
herrar under riksdags-tiden postdagligen till sina hof

situation de la Suéde avant la diéte de 1738, och som
finnes i Lynars Slaals-Schriflen. Ir. 1793. 1. 71— 94.

2:0 Af samme förfaltare en annan skrift, kallarl: Re-
lation de ce, qui s'esl passé en Suéde å la diéte de

1738—1739, Irjckl dersammaslädes. s. 9S— 210. — Ori-

ginalet finnes i danska geheinie-arkivet, daileradl d. 2

—

13 Juni 1759, och stulldt till konungen af Danmark,
samt egenhändigt undertecknadt af Lynar. — En alskrift

af samma uppsats finnes i Linköpings gymnasii-bibliolek,

Mscpt. 4:0 Histor. handl. och uppsatser scrdeles rörande
Frihetstiden och konung Gustaf II!:s tid etc, der kallad

lielalion de la diéle de Suéde. lenue å Stockholm 1738.
— En annan afskrift finnes på Upps. akademi-bibliotek
i Coil, Rosenhan. Ada bislorica Vol. 18. N:o 43- under
litlci: Memoire de ce, qui s'esl passé en Suéde å la

diéte 1738 el 1739. — Härvid bör anmärkas, att, vid

jemnförelse mellan det 1793 tryckta exemplaret ä ena

sidan, och å den andra bäde det i Köpenhamn befintliga

originalet och de begge afskrifierna, befinnes det först-

nämnde, det tryckta, hafva undergått många och betyd-
liga förändringar, alla dock i en och samma rigtning;

nämligen till minskande af originalets och afskrifternas

sä väl beröm öfver Horn och Mössorna, som tadel öfver

Gyllenborg och Hattarna. Delta visar sig tydligt när det

tryckta exemplaret hålles tillsammans med Linköpings-

afskriften, den enda med livilken vi haft tid och tillfälle

anställa en närmare, ehuru ej fullständig, jemnförelse.

Genom hvem och af hvad orsaker det tryckta exemplaret

blifvit på ofvannämnde salt förändradt, är oss ej med sä-

kerhet bekant. Måhända kunna dock båda delarna anas

deraf, att det i Lynars Slaatsschriften befintliga exempla-

ret är trvckt efter en afskrifl, som Lynar år 1780 på be-

gäran lemnade åt konung Gustaf den tredje, hos hvilken

man hade skäl att förmoda mer tillgifvenhet för Hattar-

na än för det motsatta partiet.

3:o Af grefve v. Finckenstein, då varande preussiskt

sändebud i Stockholm, en skrift kallad: Relation de la

diéte de Vanné 1738, befintlig i preussiska geheime-ar-

kivel i original och i form af en till konungen ställd

skrjfveisc, daterad d. 2—13 Juni 1739 och egenhändigt

undertecknad af Finckenstein. På skriften är med den

ryktbare Herzbergs hand (Arkiv. Geheimerådet v. Fried-
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hemskickade. Det är en vigtig och mycket bevisande

företeelse, att dessa både utförliga berättelser och

serskiida minister-bref tala i allmänhet med aktning'

länder ipenliändo stilen) pjord en anteckning om uppsatsens
författare ocii innehåll. Den ansågs vara af sä sior för-

tjenst, att Finckenstein orhöii af sin regering många loford.

Af denna uppsats finnes i saxisl<a geheime-arkivet en
afskrift eller bearbetning, kallad Memoire de re gtii s'est

passé en Suéde å la diéle de 1738—1739. hvilken

dock några (Raumer, Geschichte Europas ö. 2.'53.) trott

vara af saxiska sändebudet Walther. — En annan afskrift

har Warmholtz egt. Se N:o 61."6. d.

Med dessa Lynars och Finckensteins relationer inträffar

det egna förhållandet, alt de äro hvarandra mycket, ofta

helt och hållet äfven till ordalagen, lika (Finckensteins

original-uppsats för Horn lika fördelaktig som Lynars);
— att de äro daterade samma dag — och att hvar och
en bland dem är egenhändigt af sin danska eller preussi-

ska minister undertecknad såsom dennes original-uppsats.

Gåtans sannolika lösning är, att skriften blifvit af båda
sändebuden gemensamt utarbetad och samtidigt afsänd.

Förniimsia äran af dess förträfllighet torde dock tillkom-

ma Lynar, hvilken i flcre andra uppsatser visat sig som
en förtjenstfull skriftställare, då deroinot Finckenstein fick

sedermera ett par gånger från sitt hof uppbära förebrå-

elser (se min. brefvexlingen i Berlin) för torflighelen af

sina ministeriella bref.

Ofia nämnde relation, vare sig af Lynar eller Fincken-
stein, blef på sin tid mycket känd och läst samt i mini-

steriella och andra skrifvelser ofta åberopad. Det är svårt

att med visshet säga, efter hvilket bland originalen, de

nämnde afskrifterna äro tagna.

Aio Af saxiska sändebudet i Stockholm Fitzkau en

skrift, kallad: SlaalsrechHichcr und slalfslischer Aufsalz
uber dos Reich Schweden 1730, och förvarad i kongl.

saxiska geheime-arkivet Den är af stor vigt för känne-

domen af Sverges då varande tillstånd.

S:o Af Koppen, mecklenburgskt sändebud i Stockholm,

en skrift kallad: Lcs anrc.doles de la revolndon de

Sloclihohn, arrivé å la dike de Stockholm 1730 etc,

och tryckt i lUischings Magazin ?5. t— 124. Den är

mycket innehållsrik, men i enskildheter icke pålitlig;

emedan författaren måste 1741 af Iruktan for efterspa-

ningar bränna sina anlerkningar, och sedermera ofta nöd-

gades skrifva efter minnet.
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och beröm om Horn och hans vänner; men dereniot

om Gyllenborg och dess anhang med en verklig ovilja,

och att denna seciiiare ofta nog finnes vara alstrad

icke af politiska förhållanden, utan af en moralisk

känsla, som blifvit djupt sårad vid åsynen af det

klandervärda handlingssättet. Till och med hattpar-

tiets bundsförvandter, de fransyska sändebuden, -låta i

sina bref stundom dylika tät)kcsätt framskymta.

Riksdagen 1738— 1739, med sina vedervärdiga

uppträden af våldsamheter, orättvisor, mutor och svek,

gaf ett svårt slag åt frihetskärleken, åt det fria stats-

skicket. Hela det yngre slägtet hade ej bevittnat,

och mänga bland det äldre hade börjat glömma de

mycket större olagligheter och villervallor, de än riks-

förderfligare åtgerder, som utmärkte Karl den tolftes

sednare regerings-år. Dessa våldsamheter, olyckor

och lidanden hade ock af enväldets tryck- och tal-

tvång blifvit för den samtidiga allmänheten begrafna

i tystnad, och kunde derföre af Ulrika Eleonoras

systerkärlek blifva för efterverlden så mycket lättare

begrafna äfven i glömska. Frihetstidens fel deremot, så

väl det ena som det andra partiets, blefvo af veder-

delomäiinen ständigt framhållna och utbasunade, ofta

i förstorad gestalt. Härtill kommo de ohyggliga

växande mutorna och slutligen misstroendet till och
med oviljan mot ett regeringssätt, under hvilket en

6:o Af onämnd förfaUare en skrift, kallad: Nachrichl
von dem, was auf dem Heichstage, welcher in den
Jahrcn 1738 und 1739 zii Stockholm gelmllcn worden,
vorgefallen isl, och irjc'»'' • Uiischings Magaziii SS. 143.

7:o Af Sloeplor, Gpheime Lands-CaiUzlcy-Arcliivar i

Kassel, hviiken flere ur vistades i Sverge, en skrift, kal-

lad: Gcscliichle von dem Zustande Scliwedens unler der
Regierung Fricdrichs, Landgrofs von Hessen. Den
går frän 1720 till 1751, och är förlattad 17.'j4. Den
förvaras pfi kurfurstliga !,andcs-Bibliolokct i Kassel; men
år 1779 blef ett exemplar deraf genom en friherre Sparre
inköpt för konung Gustaf den tredjes räkning, och torde

fördenskull finnas i Stockholm.
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så skamlig vana kunnat inrota sig; misstroendet

mot ett regeringssätt, under hvilket oärligiiet, lyck-

sökeri och obetänksatnhet kunde så fräckt uppträda

och vinna en så afgiirande seger, som den al' åren

1738 och 1739. Mången redlig man vände sig med
afsky från ett så motbjudande skådespel och begynte
längta efter don nya frihetens utbytande mot den
gamla konungamagten. Ej få voro de, som ar 17 19

med fast öfvertygelse trodde och hoppades på folkets

förmåga att sjelft leda sin styrelse och sina öden;

men som nu började lörtvifla om åsigtens sanning,

eller åtminstone om dess härvarande tillär.iplighet.

Svenskarna, skref Lynar, tyckas skapade mindre

för att styra sig sjctfva än för att lyda en sansad,

monarkisk regering. En sådan skall ock efter all

anledning tillvägabringas, så snart Sverge får en
modig, klok och af tropparna älskad konung. En-
väldets missbruk har infört folkimldet. Folkväldets

missbruk skall återinföra enväldet.

Ännu var likväl för en dylik statshvälfning hvar-

ken den rätta mannen kommen,^ ej heller det all-

männa tänkesättet mognadt. Enväldets tvång och

reduktions-orättvisor samt olagligheterna och riks-

olyckorna af Karl den tolftes regering, dessa om-
ständigheter, för mängden undangömda och af mäng-

den glömda, stodo ännu tydliga och afskräcknnde för

alla äldre och kunnigare personers ögon, och upp-

manade dem att med tålamod bära det fria stats-

skickets olägenheter; i synnerhet som dessa sednare

icke hunnit tillräcklig utveckling för att kraftigare

inverka pä sinnena. Hattpartiets ledare rättade sig

derefter. Åren 1731—1734 och äfven 1744—1747
hade konungamagtens utvidgande varit deras lösen.

Sedermera och i synnerhet efter 1749 vilie de ej

på länge höra talas derom; troligtvis äfven derföre, att

de sjellva mer och mer fingo i sina händer led-

ningen af den andra statsmagtens, nämligen ständer-

nas, beslut.
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Det välstånd, som undtT Horn och hans förvaltning

börjat uppblomstra, b!ef inom kort senom Karl Gyllen-

borg till stor del förstördt, såsom sednare tiders historia

ådagalägger. Dylika olyckliga skiften har Sverge flere

gånger måst genomgå. Efter Gustaf den förste kom-
mo Erik och Johan; efter Gustaf Adolf och Axel
Oxenstierna kom Kristina- efter Karl den elfte- kom
Karl den tolfte och efter Arvid Horn kom Karl

Gvllenbors.

ELFTE K:.AnTLET.

ULRIKA ELEONORAS SFDNARE LEExNADSÅR, DÖD OCH
MINiNE.

Om drottning Ulrika Eleonora och hennes öden
under konung Fredriks regering är redan så mycket
anfördt, att föga behöfver tilläggas; också af den
orsak, att föga är att tillägga; fy hennes lif förflöt

tämligen stilla och enformigt. Till en tid älskade

hon visserligen dansens n-öje; men i allmänhet, och
derutinnan lik sin far, undvek hon gerna högtidligare

uppträden samt större och finare umgängeskretsar,

kännande sin oförmåga att vid dylika tillfällen ådaga-

lägga den personliga öfverlägsenhet, som svarade mot
majestätet. I dess ställe lät hon ej sällan till sitt

sällskap inbjuda några 'prest- och borgare-hustrur,

och bemötte dem med en nedlåtenhet, en välvilja,

som förvärfvade mänga vänner och mycket beröm.
Sjelf var hon i hela sitt lefnadssätt enkel och tarflig,

och bar sällan några drägter eller [)rydnader af större

värde. Mesta tiden tillbragtes med läsning, i synner-

het af italienska författare, dock utan scrdeles ur-

skiljning, bättre och sämre om hvarandra. I de

genomgångna böckerna upptecknade hon vanligtvis,

när och hvarifrån de kommit henne till hända, och

ur de flesta gjordes utdrag af de ställen, som mer
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än andra fästat uppmärksamheten. Hon skref både

tyska, fransyska och italienska, men alla tre liksom

modersmålet med många och mångahanda fel, så

som läsaren sett af åtskilliga redan lemnade prof-

stycken.

Sedan hon år 1720 ändtligen beslutat sig att

lemna regentmagten odelad åt sin gemål, handlade

hon i öfveronsstämmelse dermed och sökte seder-

mera mycket sällan ingripa i ärendernas gång; dock

naturligtvis med undantag af de tillfällen 1731 och

1738, då styrelsen blef ät henne formligen uppdragen.

Med hänsyn till vården af sina enskilda ange-

lägenheter bråddes hon i mycket på föräldrarna; på
dem båda genom ett enkelt och tarfligt lefnadssätt;

— pä modern genom rika gåfvor åt kyrkor, åt en-

skilda fattiga, åt allmänna fattighus och åt veten-

skapliga stiftelser m. m.; — och på fadern, genom
mycken hushålisaktighet. Huru hon dock aldrig hos

den fattiga staten utkräfde sin af Karl den tolfte

lofvade, men icke betalade brudskatt, är redan be-

rättadt.

Ulrika Eleonora ådagalade mycken gudsfruktan,

och sökte i likhet med fadern och brodern att noga

iakttaga äfven dess yttre föreskrifter samt höll alla

dagar morgon- och afton-andakt, dervid ofta sjelf lä-

sande bönerna: detta likväl icke till följe af någon

slags böjelse för pietismen, utan i sammanhang med
en allvarlig och varm anslutning till statskyrkan, så-

dan denna af fadern blifvit ordnad. Hon uttalade

mycken tillgifvenhet för sin barndoms-ledare Guter-

muth '), och mycken tacksamhet för den kärlek till

Guds ord och bud, som denne redan tidigt i hennes

hjerta ingjutit; och till följe af dessa känslor önskade

hon lifligt att bekomma den älskade lärarens porträtt.

Hans frånfälle år 1703 inberättade hon tiil sin bro-

der med följande ord. Den redlige gamle Gulermulh

') 31. 2.
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har aflidit. Jag saknar hans person: men lackar

Gud, som lålit honom lefva. tills jag hlifvit grundad
i mina kristendoms-stycken. Gud gifve mig nåd att

dem rätt använda!

I enlighet med dessa tänkesätt, hade hon en

stark hade rätts- och sedlighets-känsla, och sökte att

med obeveklig stränghet följa beggederas bnd. Men
hvarken skarpsinne eller omdömesförmåga voro starka.

Derföre blef hon stundom till verkliga orättvisor

missledd, dels af egna fördomar eller lidelser, dels af

andras råd; ty ett en gång fattadt förtroende bibe-

höll hon nästan orubbligt. Sak samma med åsigter.

Hon hade 1719 besvurit frihets-tidens regerings-

form, och under sina regentskaper 1731 och 1738
följt dess föreskrifter. Men sin benägenhet för en-

vålds-tiden kunde kon aldrig qväfva, icke ens dölja.

Ännu sä sent som sistnämnde år tillät hon sig att

formligen gifva rådsherrarna namn af konglige riks-

råd, hvilket var ett minne af den under envålds-

tiden brukade benämningen konglige råd, men stod i

strid mot den under frihetstiden införda af riksråd.

Hon ville ej öfvergifva den förra och vågade ej öfver-

gifva den sednare, utan sammansmälte båda.

Genom Ulrika Eleonoras lefnad gå jemnlöpande
med hvarandra en klar och varm ljusstråle och en

mörk och dyster slagskugga; den förra en allt for-

dragande kärlek till gemålen ; den sednare en aldrig

försonad bitterhet mot systersonen.

Vid sin gemål var hon fästad af så väl pligt

som böjelse, beggedera med det djupa allvar och med
den sedliga renhet, som lägo i hennes lynne. Hon
älskar sin gemål på alldeles satnma sått, som en

borgare-hustru sin man och husbonde, sade säckande
en fransman, som var van vid det osedliga hofvet i

Paris. Qvinnans tillgifvenhet för maken och under-
cifvenhet för mannen uttalade sig i de ord, min

fryxell» Ber. XXXIV. 15
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engel! eller mon cher souverain! ^) med hvilka hennes
skrifvelser vanligtvis begynte. I ett bref, som berät-

tade DUbens död, tillade hon betydelsefullt: genom
honom har jag allraförst njutit den Ijufliga nåden
att blifva för eders majestät bekant. Hennes ömhet
för Fredriks person och hennes sorg öfver hans
sjukdomar eller missöden har läsaren redan lärt

känna. Men ju högre kärleken var, desto djupare

kändes smärtan öfver föremålets trolöshet och köld;

och öfver den oförsynta, i Sverge dittills osedda

fräckhet, med hvilken förbindelsen med fröken Taube
fortsattes. Man visste ock berätta, huru under sorg

häröfver Ulrika Eleonora esomoftast gret sina bittra

tårar i den trogna Emerentias sköte. När någon gång

Fredrik till och med i större sällskap på ett alltför

obeslöjadt sätt ådagalade sin våldsamma och olag-

liga böjelse, kunde det väl hända, att en blick, ett

undfallet ord röjde drottningens missnöje. Detta

inträffade likväl mycket sällan; också derföre, att,

ehuru Fredrik icke älskade sin drottning, så kände

och ådagalade han i sjelfva verket mycken aktning

för hennes sedliga renhet och öfverlägsna sinnes-

styrka ;
— och tillika mycken tacksamhet för den

erhållna kronan, för det visade tålamodet. Visser-

ligen höres stundom den sägen, att hon plägade inför

besökande prest- och borgarehustrur gråtande beklaga

sig öfver de många kärleksäfventyren. Men, att hon

på dylikt sätt förnedrade både sig sjelf och sin gemål,

för denna osannolika anklagelse känna vi intet bevis.

En annan sägen är, att det varit med hennes med
vetande och bifall, som presteståndet ändtligen år

1739 beslöt tilltala konungen och fröken Taube. Upp-
giften är icke till fullo bevisad; och för drottningens

minne vore väl, om den icke kunde bevisas.

Detta minne fördunklas dock på ett annat sätt;

nämligen genom slagskuggan af hennes oförsonliga

'] Min älskade beberrskare.
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hat mot systersonen, hertig Karl Fredrik; en skugga,

som ej kan utplånas, ej urskuldas, ehuru till uppkomst

och utbildning förklaras. Läsaren har redan tillförene

inhemtat denna förklaring '). Drottningen behöll sin

förbittrade sinnesstämning oförändrad hela lifvet igenom.

Ännu sä sent som 1735 och 173G förklarade hon

flere gånger och skriftligen, att hon ej ville se -något

holsteinskt sändebud, ej erhålla någon holsteinsk efter-

trädare, ej veta af någon holsteinsk förbindelse; ty,

skref hon. ännu har inom vårt konungahus icke fun-

nits någon skam/läck. Holsteinska hofvet blef mycket
uppbragt, och Bassewitz hotade lata trycka några

hennes bref. — Ja, gerna! svarade hon, enligt vanan

ingalunda rädd för att visa sina tänkesätt. Tryck-

ningen uteblef; men år 1739 förklarade drottningen

omigen, att hon ingalunda ville ät Karl Fredrik eller

ål hans ätt lemna någon utsigt till svenska tronen.

Vid samma tid afled bemälte hertig. Man såg tyd-

ligen, huru dödsfallet gjorde pä Ulrika Eleonora ett

djupt intryck; men hon vidhöll dock sitt beslut, och

ville icke ens vid ett sådant tillfälle lemna företräde

åt det i Stockholm varande holsteinska sändebudet.

Detta motbjudande drag i hennes uppförande retade

många sinnen. Slutligen vande man sig dock vid

förhållandet och betraktade det som ett slägtfel, en

naturnödvändighet, hvilken hon ej mägtade motstå.

De goda egenskaperna, och ej minst öfverseendet

med makens fel, förvärfvade henne allas deltagande

och mångas hjertan. Hon är ock bland de få Sve-

denborgs samtida, hvilka i dennes andesyner blifva

med beröm omtalade. Han förklarade, att hon sökt

Gud och det sanna och derföre kommit i åtnjutande

af saligheten.

Hennes oförsonlighet mot systersonen hertig

Karl Fredrik är ett täflande sidostycke till Karl den

tolftes oförsonlighet mot syskonebarnet konung Au-

') 37. 53. 38. 157. »O. 1—4. 31. 88—195.



228

glist. I allmänhet förefanns en viss likhet mellan

brodern och systern, och det i flere hänseenden; —
till sjelfva onlefsdraffen, den hårdt slutna munnen, den

korta öfverläppen, den höga och breda pannan, de på

inre sidan nedåt dragna ögonen; — äfvenså till /ef-

/ir!dsr,iit!('t. tarlligheten, enkelheten, sedligheten och de

regelbundna andaktsöfningarna; — äfvenså till lynnet,

kraften, modet, sjelfrådigheten, envisheten, oförsonlig-

heten; — älven till sättet; näml. att vid rönta mot-

gångar uttrycka sin harm genom att lägga sig till sängs;

systern vanligtvis en eller par dagar, livar gång en

vigtigare åtgerd blef mot hennes vilja beslutad; och

brodern flere månader på en gång, näml. dä han blef

mot sin vilja förd till Timurtasch.

Likasom modern, led Ulrika Eleonora af tand-

värk, Ihiss, hosta och på slutet af ros i fötterna.

Sommaren 174! mägtade hon ej gå omkring i Karl-

bergs trädgård, utan måste sittande låta bära sig ut

på en terrass, när någon gång frisk luft skulle hem-
tas. Svagheten tilltog dock alltjemnt. iSu komwer
ja<j aldrig mer till Karlbert/, sade hon, när hofvet

samma höst inflyttade till Stockholm. Också började

hon vidtaga förberedelser till sin väntade bortgång.

I f tt äldre testamente hade hon till text för sin lik-

predikan valt ur Pauli bref till de Romare hela åt-

tonde kapitlet, i hviiket förekomma ord, som möjligen

kunde lämpas på konungens köttsliga le(verne, på

hennes egna genomgångna redermödor, och pä hen-

nes saliga förhoppning, att dem, som hafva Gud kar.

tänder allt till det hasta, o. s. v. Man frestas, att i

detta val se uttrycket af det sårade hjertats känslor,

då för tiden hos den trettiofyra-åriga qvinnan mycket

lifliga och bittra. Men nu, nära 20 år derelter, hade

tid och vana, besinning och bön lugnat sinnet och

böjt stoltheten, och med förkastande af den förra

valde hon en ny och ansjiråkslösare text; nämligen

profetens ord till Hiskia: hestfiil om ditt hus, /(/ du

nuisfe dö. Snart nödgades hon ock intaga sängen.
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Envisheten i förening med andakten framträdde lik-

väl än en gåns. Tvärt emot föreskrift och ehuru förut

liggande i sceflning, steg hon upp, klädde och begaf

sig till kyrkan för att öfvervara gudstjenstcn, detta i

November månad. Sjukdomen förvärrades och öfver-

gick till koppor '), samt tog genast en så betänklig

vändning, att man fruktade och inom kort fö-rutsåg

dess olyckliga utgång. Drottningens beredelse dertill

var stilla och vacker, ofta dock afbruten genom tan-

kar på fäderneslandet och på dess blifvaude öde; ty

det krig mot Ryssland, som hattpartiet framkallat,

hade redan nu börjat, och det med nederlag, och
med utsigter till fortfarande missöden. Mellan de

vanliga andaktsöfningarna hördes hon ofta bedja för

en lycklig utgång af detta företag, bedja för de i

Finnland samlade tropparna; hvarjemnte hon helsade

till både befäl och soldater och uttalade sin lorhoi)p-

ning, alt de, som trogne ock redlige svenske män,
skulle (apptrt strida mot fosterlandets fiender och .så-

lunda hedra de ärorika förfädernas mull och aska;
hrarlill, heter det, <.hon flere gånger under tärar ön-

skade dem lycka.» Hennes död, tyst, lugn, nästan

omärklig, inträlTade morgonen d. 20 Nov. 1741, hvar-

elter liket blef i Riddarholms-kyrkan bisatt, och ett

år derefter med stor högtidlighet begrafvet. En mängd
verser och klagoskrifter utkommo, bland hvilka (lere

genom hjertligheten af sitt innehåll bevittna styrkan

af den tillgifvenliet, svenskarna hyste för hennes egen

person och för den sista ättlingen af deras gamla
konungahus ^).

De varma känslorna blefvo dock sedermera
något afkylda, genom innehållet af hennes efterlem-

nade testamente. Detta, troligen det samma, eller

) Andra siiga: hvila friscln.

'} RiksarK. Ulrika Eleonoras brcf. — Riddarhusark.
Hemliga Utskottets bandi. 174.".
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likartadt med det, vi redan omtalat ^), var fiendtligt

mot holsteinska furstehuset -) och blef måhända af

sådan orsak till någon tid undanhållet från allmän-

hetens kännedom. Under riksdagen 1743 föreföllo

dock många öfverläggningar om dess offentliggörande;

troligtvis med anledning af då pågående tvist mellan

tronföljare-partierna, af hvilka det ena ville framhjel-

pa, de andra motarbeta besagde furstehus. Testa-

mentet blef slutligen i Hemliga Utskottet öppnadt och

läst. Dess innehåll, uttrycket af ett ännu i döden

oförsonligt hat, alstrade ovilja hos allmänheten och

tillika en motsvarande förbittring hos holsteinska par-

tiet, och i synnerhet hos den lifliga och lidelsefulla

Lovisa Ulrika, hvilkon blef stammoder för den seder-

mera på Sverges tron uppstigande holstein-gottorpska

konunga-ätten. Genom stort inflytande på samtida ve-

tenskapsmän och på egna ättlingar bidrog sistnämnde

furstinna till bildandet af den historiska åsigt, som
målat tiden från 1713 till 1739 med färger, orättvist

både gynnsamma lör holsteinska partiet, och ogynn-

samma mot Horn, Fredrik och Ulrika Eleonora. Sist-

nämnde drottning, hvilken, oaktadt sin oförsonlighet

och tredska, likväl för de många och redbara dygder-

nas skull var vid frånfället af svenska folket både

älskad och vördad; — hennes bild blef längre fram

mer och mer vanställd, dygderna förtegade, de verk-

liga felen ökade och nya tilldiktade; och detta med
ständigt växande ifver, så som det plägar gå, när

någon allmänna tänkesättets passad-vind kommit
rätt i farten. Mot de sannings-vidriga framställ-

ningarna blef ej heller på länge något hejdande ord

uttaladt. Slutligen har orättvisan gått så långt, att

Ulrika Eleonora blifvit beskylld för mynttecknens

<) 31. 128.

*j Enligt några upiigifter har hennes testamenle föreslagit

till svensk tronföljare prins Georg af Hessen-Kassel.
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värdefall, ryssarnas härjningar 1719, ja till och med
för broderns, Karl den toUtes, död.

EMERENTIA VON DUBEN.

Det vackra och varma förhållandet mellan -Ulrika

Eleonora och Emerentia v. Diiben fortfor under drott-

ningens hela lifstid, utan något, oss veterligt, af-

brott. Herrskarinnans tillgilVenhet upphöjde den
fordna kammarjungfrun steg för steg till fröken, hof-

fröken, kammarfröken och sist till friherrinna, och

derjemnte till ett förtroende, ett umgänge, liknande

det mellan tvänne systrar; och i sitt testamente år

1722 anslog hon åt gunstlingen 20,000 riksdaler,

jemnte en mängd dyrbarheter.

Emerentia Diiben förtjenade en sådan tillgifven-

het; ty i både lust och nöd stod hon vid Ulrika

Eleonoras sida, deltagande, lugnande, tröstande. Hon
tyckes ej heller hafva missbrukat sin magt; ehuru många
tillfällen dertill naturligtvis yppades under den långa

tiden från 1710 till 1741. Hon var dock gunstling, och
måste derföre liksom alla sådana blifva föremål för

afund, ovilja och klander. Också får man läsa åtskilliga

anklagelser för magtlystnad, egennytta och mutor, samt
för bemödandet att framdraga sina slägtingar. Till

sistnämnde förebråelse torde något skäl förefinnas; men
de öfriga äro, med hänsyn till mångårigheten och
allmagten af hennes gunstlingsskap, så få, så obe-

stämda och så obevisade, att de icke förtjena stort

afseende '); häldst de motsägas af det allmänt kända

') Fredrik lär hafva lemnal frökon Diiben flere tacksamhets-
bevis för det sätt, hvarpä hon afstyrcJe de häftigare ut-

brotten af drottningens missnöje öfver hans kärleksäfven-

IjT. — En sägen förtäljer, att Ulrika Eleonora slutligen

börjat betrakta detta fröken Diibeiis uppförande sum ett

förräderi, och i harmen deréfver skrifvil ett nytt testa-

mente, för gunstlingen mindre fördelaktigt än det förra;
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förhållandet, att hon och drottningen blott sällan blan-

dade sig i de ajliijänua angelägenheterna, utan lefde

för och med hvarandra, lyckliga förnämligast i och
genom denna inbördes tillgifvenhet.

När Ulrika Eleonora är 1741 afled, hade Eme-
rentia Diiben i femtio-ett år stått vårdande, tjenande

och deltagande vid hennes sida. Den nu sjuttiotvå-

äriga äldre väninnan öfverlefde ej länge skilsmessan

från den yngre. Efter ett och ett halft års sal

.

t ad

och sorg återtog hon, ocli nu mera i grafven, sin

gamla plats vid den förut bortgångnas sida. I testa-

mentet af år 1722 hade nämligen Ulrika Eleonora

begärt, att efter bådas frånfälle fä Emerentia Diibens

likkista ställd bredvid sin egen. Ett sådant intrång

i det kongliga grafkoret ansågs likväl mindre pas-

sande. Till sitt blifvande hvilorum lät då fröken

Diiben år 1734 inköpa i Riddarholms-kyrkan den

griftplats, som närmast gränsade till konunga-grafven,

på det hon och drottningen mätte redan i förväg

kunna glädja sig åt den tanken, att i döden förblifva

hvarandra lika nära, som de varit i lifvet.

Vid Emerentia Diibens död uttalade Dalin hen-

nes beröm samt sina, hofvets och landets känslor i

en sång, som slutades med dessa ord:

Si länge ännu dygden fins,

Så kan dess äia «j hortvika.

Och alllid, när man mins Ulrika,

Man äfven fröken Diiben mins.

men alt fröken Diiben vid drotlningens död undan-

eönide den yngre och framlade blotl den äldre uppsatsen.

Ryktet berättas i Vollemais anekdoter, befintliga i Kgl.

Vetenskaps-Akademiens bibliotek; men den af Vollemal

åberopad.,' sagesmaimen ingifver föga förtroende, och

sägnen h.ir i sig sjelf föga sannolikhet.
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TOLFTE k:.a.t>itlet.

ARVID HORNS SISTA ÅR, DÖD OCH MINNE.

Sedan på sätt, onitaladt är, Arvid Horn bekom-
mit afsked från riksråds- och kanslipresidents-sysslor-

na, flyttade han till Ekebyholm och tillbragte der sina

återstående dagar i stillhet; men icke i fred, åtmin-

stone icke med glädje. Fordna vänner inom möss-

partiet höllo sig med fortfarande köld tillbaka. Magen,
Axel Löwen, han, som lockade till det förhastade af-

skedet, öfvergick redan 1739 till motståndarnes, till

Hattarnas läger, och blef der för både den ena och

andra tjensten belönad med värdigheten af riksråd.

Gemålen, den älskade och vördnadsvärda Margareta

Gyllenstierna, afled år 1740. Freden, den för Sverge

behöfliga och af Horn sjelf upprätthållna freden, blef

bruten sommaren 1741, dä nämligen gyllenborgska

styrelsen började mot Kyssland ett krig, hvars vådor

Horn tydligen både föresett och förutsagt. Hösten

samma år fick han mottaga den ena bedrölliga under-

rättelsen efter den andra om fortgången af samma
krig; underrättelser, h vilka visserligen kunde smickra

spåmannens sjellkärlek, men tillika måste såra foster-

lands-vännens hjerta. Samma höst dog ock Ulrika

Eleonora, med hvilken han under trettio års tid varit i

nästan oalbruien beröring; ofta nog som motståndare,

men slutligen som en vän, hvilken under den sista

tiden omfattades med ständigt växande tillgilvenhet

och förtroende.

År 1742 den 6 April fyllde Horn sitt 78:de år.

Några dagar derefter, eller den 17 samma månad kän-

de han förebuden till ett snart inträdande slaganfall.

Han tillkallade då husfolket och tog af dem ett hjertligt

afsked, samt skickade bud efter den frånvarande sonen.

Emellertid satt han ännu uppe och var gladare till
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sinnes än de förra dagarna, samt lät för sig uppläsa

några stycken ur fäderneslandets historia. Han föll

dervid i en lätt slummer, under hvilken det väntade

slaget infann sig. Af några rörelser anade föreläsaren

tillståndet,!] vårföre han genast afbröt läsningen och väckte

Horn. Ja sä! svarade denne, ja så! är det kommet nu?
hvarpå han, redan magtlös, lät bära sig till sängen.

Ät den hemkomne sonen gaf han några förtroende-

uppdrag jemnte sin faderliga välsignelse; men bad
honom derpå lemna rummet för att slippa den plåg-

samma synen af sin faders dödsarbete. Detta började

snart och var redan samma dag slutadt. Stoftet

jemnte makans hvilar i Tryserums kyrka i Småland.

Arvid Bernhard Horn är en bland de mest fram-

stående personligheter, Sverges historia företer; ut-

märkt genom den enskilde personens dygder, kriga-

rens tapperhet och statsmannens egenskaper, dessa

sednare så lysande, att han förtjenar plats vid sidan

af våra i den vägen mest ryktbara landsmän. De
tjenster, han i krig och än mer i fred gjort vårt

fädernesland, äro utomordentligt stora. Det är svårt

att föreställa sig, hur under de vådliga åren 1710
— 1727 det skulle gått med Sverge, om ej Arvid

Horn ledt ärenderna och sammanhållit rikets försva-

gade krafter och splittrade sinnen; och om i stället

denna ledning fallit i händerna år 1714 på Ulrika

Eleonora och G. F. Lewenhaupt, m. fl., eller år 1723
och framdeles på Ulrika Eleonora och Fredrik. Upp-
trädena under de sista tre fjerdedelarna af året 1719
gifva af dessa sednares styrelse på egen hand ett

bedröfligt profstycke. Uppträdena under åren 1739
— 1743 likaså af Karl Gyllenborgs. Mellan båda står

Arvid Horns såsom en Sverges gyllene tid.

Horns förtjenster voro, som vi anmärkt, så vig-

tiga, att blott få personer kunna med honom jemn-
föras; — men det oaktadt, har intet bland våra

stora minnen blifvit till den grad försummadt, vau-

vårdadt, misskändt. Saken har dock sin förklaring.
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Vid Horns död var sonen en tjugufem års yngling,

och magarna, den ene en obetydlig person, den andre

en öfverlöpare till fiendernas läger; — de fordna

vännerna inom mösspartiet bibehöllo sin nya, de

fordna ovännerna inom hattpartiet sin gamla ovilja;

och dessa sednare sökte till likartade känslor leda

allmänna tänkesättet, hvartill äfven god lägenhet

gafs under den tid af vid pass 25 år, som detta

parti sedermera satt vid styret. Härtill kom, att

den inom både litteraturens och politikens områden

mycket och länge inflytelserika slägten Gyllenborg

naturligtvis icke påyrkade någon upprättelse åt Arvid

Horn; emedan hvarje sådan måste blifva en nedsätt-

ning af deras anherre Karl Gyllenborg. Ytterligare

märkes, att från är 1743 uppträdde, först som arf-

vinge sedermera som innehafvare af Sverges tron,

den holstein-gottorpska ätten, hvilken betraktade Horn
med oblida ögon och det af både dynasliska skäl;

han hade 1719 hjelpt till att från tronen undantränga

dess anförvandt Karl Fredrik; — och af poliliska,

han var förnämsta upphofsmannen till det fria sam-
hällsskick, bemälte furstehus hatade och sökte af-

skalTa. Slutligen bör ej förbises, att det sålunda

af hof och Hattar förestafvade omdömet har äfven

i våra dagar blifvit än mer utbildadt af de många
partier, hvilka fördömt frihetstiden, icke blott af

moralisk ovilja mot dess oenighet och mutor, utan

ock af politisk ovilja dels mot sjelfstyrelsen, dels mot
ståndsförfattningen och dels mot aristokratien, hvil-

ken sistnämnde man inbillat sig och andra hafva

varit nämnde statsförfattnings förherrskande magt ').

En upprättelse af Arvid Horns ära, har således icke

varit kärkommen hvarken för hattpartiet 1739— 1765;
ej heller för holstein-gottorpska konunga-ätten 1743
— 1818; ej heller för några den sednare tidens poli-

tiska skolor, hvarken för den historiska med dennas

) 83. 8—18.
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konungska, ej heller för den ensidigt liberala med
dennas ultra-demokratiska åsigter.

Alla här uppräknade omständigheter i förening

hafva mycket inverkat på behandlingen af Arvid Horns
minne. Närmaste slägten reste ej till hans ära någon

minnesvård, och fäderneslandets allmänna pligtkänsla

har ej godtgjort den enskilda försummelsen. Han
hade varit kansler öfver trenne högskolor, de i Upp-
sala, Åbo och Pernau; men hans bortgång inträffade

under n)otpartiets. Hattarnas, allmagtstid, och intet

bland nämnde lärosäten hedrade hans minne medelst

vid sädana tillfällen, i synnerhet då för tiden vanliga

verser och tal. Denna tacksamhetspligt har ej heller

sedermera blifvit fullgjord; ehuru man genom minnes-

teckningar hedrat många med Horn samtidiga men
honom mycket underlägsna personer. Likväl sakna-

des vid hans afgång från skådeplatsen icke män, som
både insågo och uttalade hans värde. Vid afskedet

frän sina tjenste-befattningar blef han uppvaktad af

högtidliga beskickningar från. de tre ofrälse stånden,

hvilka betygade sin tacksamhet för hans trogna och

långvariga tjenst. Och vid haus frånlälle hörde man
den förtrogne vännen, engelsmannen Finch säga: en

gång skall ocksä öfver IJornfi minne ärans dager

uppgå; ly till efteroerlden hinna de redligas dygder,

men icke afundsmännens förtal '),

'j Ventet suutii itlias laudi lempus. Ad posleros enirn

virlus durabit, riun perveniel invidia.

>c*©®^^
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Karl 12:e, konung i Sverge, s. 54. 65, 72, 75, 76, 100, 102,

127, 134—138, 145, 174, 223. 226, 281.

Karl 10:e Gustaf, konung i Sverge, s. 23, 54.

Earl Fredrik, hertig i Holstein, s, 5, 198, 225—230, 23S.
Katarina l:a. kejsarinna i Rys.sland, s. 5.

Kierman, G., s. 27, 87, 96. 104, 118, 130, 132, 136, 139,
155, 183, 202.

Korhen, J. H. v., s. 15, 17, 53. 87, 121, 124, 210.

Krislian 6:e, konung i Danmark, s. 142, 143.

Kristina, drottning i Sverge, s. 223.

Koppen, s. 93, 220.

Ii.

lagerberg. Sv., s. 26. 51, 78, 97i, 152, 17.S. 176. 188, 209.
Lagercrantz, K. O., i. 34, 87, 101—10.3, 126, 144, 160, 161,

168, 179, 183, 196, 197, 198, 211.

Larsson. Erik, s. 207.

Leczinski, Stanisl., s. 29. 31, 39, 44, 60, 62. 65, 72.

Lejonhufvud, K. L., s. 159.
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Lewenhaupt, G. F., s. 23J.

Leicenhaupl, K. E., s. 7, 3t, 32. 33. 37, 93, 102, 103. 107,
108. 112. 144, 149. 161, 168, 176. 179, 183, 184, 186,
191. 195, 201, 202, 204, 205, 211, 212, 218.

lidius. E.. s. 200.

Liewen, B. J, s. 14. 88.

Lillie, fl. R., s. 3, 6. 56, 88.

LilUehnök, N., s. 159.

Lillie.tlicrna, K., s. 33, 40, 42, 52, 147, 148, 161, 163,
196. 198.

Linde, Lor. v. d., s. 23.

Lindhielm. Eleon., s. 6. 14.

Lnviia Ulrika, droilninjr i Sverge, s. 230.

Ludvig 15:e, konung i Frankrike, s. 65, 66.

Lynar. R. F., s. 9.-^, 219, 220, 222.

Löwen, ÄX , s. 169—174, 211, 233.

m.
Machiavell, iV., s. 150.

Margareta, drollning i Sverge, s 57.

Mejerfell. J. A , s. 1S2, 172, 176, 188.

Menetaus, s. 85.

Micha. s. 158.

Montespan, Fr. Alh. de Rochechouart, s. 16.

Kerés. Joak., s. 13. 15, 17, 210.

Nolcken, E. lU. v., s. 105. 106.

O.
Olofsson, Ollo, s. 207.

Oxcnslierna, Ax., s. 52, 54, 55, 174, 283.

OxensUerna, G., s. 20, 21.

r.

Palmfell, G., s. 90, 107—113, 171,

Palmslierna. N., s. 87, 147, 172, 196, 203, 211.

Panow. s. 46. 47.

Papke, K., s 199.

Per i Anslå, s. 30.

Pipping, s. 205.

Plomgren, Tom., s. 27. 87, 96, 104, 130, 132, 139, 155, 1T9,

183, 190. 202. 203.

Poppelman, s. 144.

Fryxells Ber. XXXIY. 16
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R.
Rahm, M. E., s. 88.

Renhorn, s. 144, 183, 202.

Bibbing, Eonr., s. 13, 28.

Bogberg, Sam., s. 200.

Rosen, G. F. v., s. 103, 147, 192, 195, 211.

Rudensköld, K., s. 64, 105, 144, 167, 168, 184.

Rydelius, s. 202.

Salin, s. 144, 202.

Schröder, Herm., s. 149, 199, 206.

Serenius, Jak., s. 75, 130, 149, 154, 162—166, 168, 199—201.
S:l Severin, s. 89, 101, 109, 158, 191.

Silfverhielm, 6., s. 40. 42.

Silva, s. 76—78, 80, 126, 169.

Sjösljerna, And., s. 145, 146.

Sparre, Er., s. 74.

Sparre, K. G., s. 74, 75, 79, 80, 103, 105, 113, 116, 119,

136, 144, 151, 161, 170, 183, 185, 186, 191, 192, 211,218.

Spens, Ax., s. 118. 119, 207.

Slein, s. 45, 48. 53.

Stenbock, M., s. 102.

Sleuchius, J., s. 82, 163, 165, 212.

Slierneld S. G., s, 104, 162, 204.

Sliernsledl, E. J., s. 40, 126, 144, 183, 196, 211.

Sloepler, s. 221.

SloUz, s. 53. 126.

Strömberg, KL, s. 144.

Slrömfeli. O. R., s. 13.

Sture, E. O., s. 88.

Swedenborg, Em., s. 227.

T.

Taube, E. /).. s. 5, 6, 48, 177, 184, 188—193.
Taube, H. U-, s. 3, 5—7, 9. 13, 14, 16, 24. 25, 27, 37, 48,

74. 81. 82. 96. 106, 109. 110, 114, 120, 121, 146, 188,

189. 191, 214, 226.

Tessin, E. G., s. 23, 34, 43, 64. 87, 102, 107—115, 118,119,
126, 134, 138, 143, 147, 148, 153, 159, ICO— 174, 179,

182, 183, 184, 185, 186, 190, 195—198, 204, 210, 211,
212, 216, 218.

Thavonius, s. 36.

Tilloeus, s. 22.
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Troilius, Jak., t. 207.

Trägårdh, Er., s. 144, 179, 199.

Törne, 01. v., s. 84, 101, 144, 183.

Törnflycht, O., s. 17.

11.

Ulrika Eleonora d. y., drottning i Sverge, s. 16, 19, 3.5, 37,

74, 81. 91, 102, 106, 110—114, 119—123, 127, 131, 137,

138, 142, 156, lo9, 160—162, |169, 171, 175, 191, 192,

209, 212. 223—233.
Unger, s. 144.

Ungern v. Slernberg, Ä. M., s. 40, 147, 156, 204.

Urväder, s. 43.

Utfall, Joh. v., s. 145.

V.

Vellingk, JU , s. 118, 150, 202
ViUars, L. H., s. 102.

VoUaire, Mar. Fr. Arouet, s. 127.

Wachlmeisler, E. M., s, 14.

Wechler, Es.. s. 126, 144, 153, 205.

Weldl, s. 144.

Welsladius, s. 20, 21.

Wiebel, B. S , s. 14, 106.

Wilcken, s. 81.

Wilhelm, landlgrefve af Hessen-Kassel, s. 13,14, 17, 20, 45, 77.

Wrangel, Benr., s, 204.

Wrangel, O. R., s. 144.

Wrede, J. B., s. 161, 196.

Wulfvenslierna J., s. 40, 42, 196.

1.

Ikerhielm, Sam., s. 31—34, 43, 108, 144, 184, 208, Sll.



Rättelser.

I delarna 31,

32 och 33
I den 34:6 delen:

sid. 7 r. 20

står: Tollstadius läs: Tolstadius.
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